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 شكر و عرفان
جمااااح ال اااارو  لمماااارجة منمااااا  لاا ااااا ماااات ال ناااا  منهااااا احماااارا  و اعماااارا  مهماحاولنااااا 

االجميااااات لااااات ركاااااين اال ااااادى الكاااااافع و ا اا  م نااااا  عميااااا   ااااايفر عنيناااااا ال يااااار  الماااااع 

 وق نا فيها.

إاا مااااان  ماااات ،لكاااات  ك ينااااا هن لاااااجت هاااا ن الاااا مر  ابحاااااا  لااااااح ماااات قناااا  م اااا  

اعد  فهااااع الاااادمميى  ال ا اااانا شااااست  ااااام   الم ااااد ر و ااحماااارا  و قااااد  لنااااا  ااااد المااااا

 لاوي" المع رميز  الم مر  ااشرافها فجزاها اهلل عنا مت خير... ا"مر م
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لقدددددد ودددددلن ليةدددددديد المعدددددحاة  لددددد  يةددددددب الم مددددديح   لةدددددة لي ددددددل ل  يا دددددل ي  مددددددلدل  
ي  لدددددد   ،ي ل ددددددل اللرددددددة ال حماددددددة ول دددددد    ددددددد  دددددد   الي ددددددل ل الم مددددددة،الم ددددددلحف ي ا  وددددددلح

 ددددد ا  ،اخددددد اف لردددددل  ال دددددلم تر  ن ار  دددددلم معددددد حك ي  مددددد  عددددد   م دددددم  دددددي ارمدددددداع
مدددددن ما  دددددل ا دا الددددد ل اةح دددددل لل ددددددا   ،ا خادددددح الددددد ل ا دددددا  ددددد  ال دادددددد مدددددن المةدددددلر 

ي  ،الم مددددة  دددد  المة مدددد ي القضددددلال  ال ولاددددل  ددددن الحيااددددة ال دددد   دددديح  ل ددددل الو اددددح مددددن 
مأ مدددددلل م ي   دددددل م الو دددددلا  ا دددددل ل ادددددل ال دددددداح   ،   ةددددد    دددددام حا دددددد   ددددد   دددددللم الحياادددددة

مظ دددددديح الادددددددن ال ددددددلم   ر ي  دددددددي ال دددددددا مل صاد  دددددد ا ال دددددددحاع  ن الولمددددددة  حةم  دددددددل  ددددددديح  
ي  يلددددد  ال دددددا مل   مدددددلر  دددددد  تلددددد    دددددام   ددددد  يل  خدددددحا للقدددددلحح الددددد ل   دددددم  معدددددل دا 

 المعل د لا لم    دا  ل.

وددددلن مددددن الم ظدددديظان  دددد    لمددددة حياال ددددب م ددددل حيااددددة العدددد ل   ل ددددل  ةاددددا م ادددديظ
ال ددددددد  م ددددددددد  ن  دح ددددددد ل ي ال ددددددد    دددددددد مدددددددن حيا ددددددد  الحياادددددددة الال دددددددااة ال ددددددد   حاد  ةادددددددا 

 م ايظ  ن اوين من ا يا ل      ا المةلل.

ل دددددا مل اة مدددددن خدددددال مدددددل  قددددددم  ودددددح  ودددددلن   ددددديان المددددد وح   الحياادددددة الال دددددااة ي ال ددددديح  ا
 .-الع ل     مي ةل-  د  ةاا م ايظ

 ي   ا مل ة ل     ليل طحح م ض ال  لؤر .
  ل ول الحياال   لل ة لدخيل  للم ال ا مل؟
  ل غاح  ال ا مل ال مل الحيا    م  مق    ب؟

 حيااة الع ل     مةلل الحيااة الال ااة مل ا  يح ؟
 ي   ا مل  ليل   ن  ةد م ض ارةلمل    ب من خال ال مل الم ياض .   

 .ي لإلةلمة  ن     ا   لة ا م   خطة عمل   ا    يل
ا يل وددددددلن لدحا ددددددة الحيااددددددة مددددددان ال عددددددأ  ي ال طدددددديح ا دددددددح     ددددددب الحيااددددددة   ددددددد الرددددددحا ي  

   د ال حا ي مل   لق مللحيااة.

ي ال دددددل   ودددددلن ا  قدددددلل مدددددن ال دددددحد الحيا ددددد  تلددددد  ال دددددحد ال دددددا مل  ، ي ا ددددددح     دددددب ما ددددديم 
  ق ال  ل ي   لمة ا  ملل الحيا اة.ال ا مل ي م ض 
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،  طدددددحق  مدددددل الا دددددل ال للددددد   ودددددلن  طماقددددد    دددددليل  ادددددب  ةادددددا م اددددديظ ي الحياادددددة الال دددددااة
تلدددددد  مدااددددددة ال ددددددا مل  دددددد  م ددددددح ملسضددددددل ة تلدددددد     ددددددح  ةاددددددا م ادددددديظ ي ال ددددددا مل،  ددددددم 

 ا  قل  تل  ال يةب الال ا    د  ةاا م ايظ، ي الحيااة م ل الدحا ة الع ل .

 الم   الم اط مأ م ال  ل ج ال    ي ل  تلا ل.خ م  

قددددددددد ا دددددددد      دددددددد  دحا دددددددد    دددددددد   مددددددددللم  ج ال ددددددددا مل   الدددددددد ل ا ملعدددددددد  ي طما ددددددددة ل
ي خل ددددددة الةيا ددددددا الم  لقددددددة  االمدددددد الميضدددددديع مددددددن خددددددال   مدددددد  محا ددددددل   لاددددددل ال مددددددل ال

 ملل يح  ال        لم ا م    لاب الاالم.

 ددددي عددددرا  موددددل مددددل  اددددب امددددداع  دددد  ا دا ي ي قددددد وددددلن الدددددا   رخ اددددلحل  دددد ا الميضدددديع 
مدددددل  قدمدددددب ال دددددا مل مدددددن ةدادددددد لل دددددل ة الا ادددددة ي اخحاة دددددل للحياادددددل  مدددددن طادددددل  ال دددددا ل  

 تل   د ل  الولماحا.

الميضددددديع  ددددددا  الدحا دددددة، ملسضدددددل ة تلددددد     ددددد   حد   مدددددا ممادددددصا   ددددد  تعدددددحاف لودددددين 
 ي ا  ااد م ب غاحل من الطلمة. و ح  ماص 

 مل  دددد  ال ددددللم لمؤلاددددب ةددددديح  ا  ددددلحاس ال دددداما  دددددلم ددددض المحاةدددد  مددددن ي قددددد ا  مددددد   لدددد  
  لديل، ي و لا دحا ل     حياال   ةاا م ايظ ال   اة لم طا   يا  .

 ي اةدح ال وح تل    م ال  يمل  ال   ياة        دحا    

 ضاق اليق  س ةلص الميضيع. -
 م ب خل ة الدحا ة الحيا اة الال ااة.ع ل ة الميضيع ي   ي  -

ليل ال دددددد   ددددددل د     ددددددالةصاددددددل للمعددددددحقة الدددددددو يح  وحامددددددة   دددددد  ا خاددددددح   قدددددددم مللعددددددوح
 مإحعلدا  ل      ا ال مل ي  مح ل  ل   خطل  يق    ا ل.

ي ال قددددداح   ضددددل  لة ددددة الم لقعددددة لقميل ددددل قددددحا   مددددل ةددددل   دددد  م  دددد   مددددلر  حامومددددل   قدددددم 
ي ا طددددددل  ال  دددددديامل  ال دددددد   صاددددددد مددددددن قامددددددة  ملدددددد ، ي خ لمددددددل  حةددددددي مددددددن ا    ددددددلل   ن 

  وين ي ق     يض  لم ة ي لي م اطة      ا ال  يان.
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شةةةةةليأهالوةةةةةرا هوهالروةةةةة  ه مةةةةة هالتةةةةةرهت يةةةةةرهالروايةةةةةأهمةةةةةاه اةةةةة هانثرةةةةة سهان  يةةةةةأهالر ريةةةةةأه
تثعةةةةةاهالوةةةةة رههيو ةةةةةاه ميلةةةةة هلةةةةةوا هحةةةةة هلةةةةةوا هلمةةةةة هتحتويةةةةةدهمةةةةةاه  ةةةةة  صه ريةةةةةأهوه   ا يةةةةةأه

 حةةةةة ا ل ه  لروايةةةةةأهوهت ةةةةةويرا هلمعةةةةة  اأهوهان ةةةةة  ه وهل را ةةةةةأهكةةةةة اهتلةةةةةده تطةةةةةوره حةةةةة ا ل ه 
حضةةةةةةوراه ةةةةةةرهنةةةةةةوا  ه ورهالرشةةةةةةره ةةةةةةرهالعةةةةةة ل هكمةةةةةةد هنلةةةةةة   هتم ةةةةةةاهالرةةةةةةوعهان  ةةةةةةرهانك ةةةةةةره

مةةةةةةاه يرلةةةةةة هط يعتلةةةةةة هال ريةةةةةةأهوهانترا لةةةةةة همةةةةةةاهالوانةةةةةة هالمعةةةةةة ش هوهاةةةةةةتاهمةةةةةة هيمتملةةةةةةدهه  يةةةةةة  
هو رههماه  اهش  ي تل هوه ح ا ل .هال

واه اه  حةةةةةةعه ةةةةةةاه عةةةةةةضهم  ايملةةةةةة ه ةةةةةةرهالمعثةةةةةة هوهمراحةةةةةةاهللةةةةةةتاهارت يةةةةةةأه اه حةةةةةة 
هالترهمرأه ل ه.هرالتطوه

 مفهوم الرواية:-1

يمكةةةةاهتعريةةةةةهالروايةةةةأه حلةةةة همةةةة هور ه ةةةةره عةةةةضهالوةةةةواميسه ةةةة اهاةةةةت هالم ظةةةةأهتةةةة اه
 مةةةة هالت كيةةةةره ةةةةرهانمةةةةر هوهتةةةة اه مةةةة هروةةةةاهالمةةةة  هوه  ةةةةت  هكمةةةة هتةةةة اه مةةةة هروةةةةاهال  ةةةةرهوه
الةةةةةتظل ر  ه وةةةةة هور ه ةةةةةرهللةةةةة اهالعةةةةةر ه ةةةةةاها ةةةةةاهلةةةةةي  ه ةةةةةرهمعتةةةةةاهال ةةةةة  هرو همةةةةةاهالمةةةةة  ه

ل زيةةةةةر هاةةةةةرهتةةةةةرو هال ةةةةة رهنرةةةةةدهيرةةةةة  هيةةةةةرو هريةةةةة ...وهيوةةةةة اهلمر نةةةةةأها  لكلةةةةةر هوهمةةةةةاهالمةةةةة اه
 هوهيلةةةةةم ه اه رتلةةةةة هتثعةةةةةاهن ةةةةةاهرومةةةةةد...وهالروايةةةةةأهالمةةةةةزا  ه يلةةةةة هالمةةةةة  ه واهالميةةةةةا ه ةةةةة را 

ال عيةةةةةةره وهلور ةةةةةةدهمرةةةةةةد هوهالروايةةةةةةأه يضةةةةةة ههال عيةةةةةةرهروايةةةةةةأه مةةةةةة هتلةةةةةةميأهالشةةةةةةر ه  لةةةةةة ه يةةةةةةر 
هال  ةةةةةةةاه وهالحمةةةةةةة رهيلةةةةةةةو ه ميةةةةةةةدهالمةةةةةةة  هوهالرثةةةةةةةاهالملةةةةةةةتوره يضةةةةةةة هروايةةةةةةةأ...وهيوةةةةةةة اهرو 

رويةةةةةأهالحةةةةة يعهح ظةةةةةدهلمروايةةةةةأه رةةةةةد ه نةةةةة اهالثوار  اهروا هلةةةةةدهمتةةةةة ه ةةةةة اه  رةةةةة هشةةةةةعره ت
هيتةةةةةةةدهالشةةةةةةةعره  وهالشةةةةةةةعر هروايةةةةةةةأه  رةةةةةةة هراوه ةةةةةةةرهالمةةةةةةة  هوهالشةةةةةةةعر همةةةةةةةاهنةةةةةةةو هروا  هوهروه

ه.1 حممتده م هروايتدهوه رويتده يض 

                                                           
1

 .6، ص 2008، 1: أبحاث في الرواية العربية، منشورات المخبر ابحاث في اللغة و األدب، الجزائر، طصالح،ة مفقود -
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هوه ةةةةةرهموضةةةةةوعهر ةةةةةرهتةةةةة اهالروايةةةةةأه مةةةةة هالح  ةةةةةاهكةةةةة ل عير هوه يةةةةةر همةةةةةاهالةةةةة وا هيوةةةةةوا
 ان ةةةةةةمعر هوه ا ةةةةةةاهاللةةةةةةكيأ رهالروايةةةةةةأهاةةةةةةرهال عيةةةةةةةرهالةةةةةةت هيلةةةةةةوره ميةةةةةةدهالمةةةةةة  هوهيوةةةةةةة اه

ه1. لميأهالروايأهالتره ميدهوه رم هارهالمزا  هروأه ميد هوه د

 ةةةةةةرهمثمو لةةةةةة ه مميةةةةةةأهاشرتوةةةةةة اهه تاه  لمةةةةةة لوشأهالمشةةةةةةتركأهلم ةةةةةةطم هالروايةةةةةةأهت يةةةةةة 
وهالثريةةةةةةةةةة اهوهاشرتةةةةةةةةةةوا هالمةةةةةةةةةة   هالمةةةةةةةةةة   ه وهالةةةةةةةةةةرو  هالر ةةةةةةةةةةوص هوها   ةةةةةةةةةة ر هوهكةةةةةةةةةة ه
الرةةةةو ياهكةةةة اهتاه اميةةةةةأه ةةةةرهحيةةةة  هالعر ةةةةةر ه موةةةة هكةةةةة اهاةةةة  ل هالمرشةةةةو  همةةةةةاه ثمةةةةدهيحمةةةةةواه

ك رةةةةةأهروايةةةةةأهالشةةةةةعرهالضةةةةةرور هال زمةةةةةأهلكةةةةةاهشةةةةة  ر هكمةةةةة هك رةةةةةأهالروايةةةةةأه وهيرتحمةةةةةوا هوه
ه2. ول هلح ظهانشع رهوهان   رهوهالليرالوليمأهان

لكممةةةةةأهن ةةةةةأه ةةةةةرهالم ةةةةةأههأ مةةةةة هالث رةةةةة هاش ةةةةةط حره وةةةةة هك رةةةةةأهكممةةةةةأهروايةةةةةأهمرا  ةةةةة
الروم ريةةةةةةأ ه ك رةةةةةةأهتعت ةةةةةةرهروايةةةةةةأهكةةةةةةاهن ةةةةةةأه ي ليةةةةةةأه وهحويويةةةةةةأهشةةةةةةعريأه وهر ريةةةةةةأ هوهلكةةةةةةاه

الو ةةةةةأهه  ةةةةةرهالوةةةةةراهاللةةةةة   ه شةةةةةرهمةةةةةي   هات ةةةةةتأهكممةةةةةأهروايةةةةةأهمعرةةةةة ه   يةةةةة ه   ةةةةة هاةةةةةو
تحماه ح لةةةةةةيسهوهيةةةةةةأهالتةةةةةةرهتعةةةةةة لرهح   ةةةةةةأه ي ليةةةةةةأهت ةةةةةةوره  ةةةةةة  هالمثتمةةةةةة هوه   اتةةةةةةد الر ره

 مةةةةةةة ه ةةةةةةةرضهوهح   ةةةةةةةأهر يلةةةةةةةيأهوهحةةةةةةةوا عه  رويةةةةةةةأهوها رلةةةةةةة اهوهرزواتةةةةةةةد هوهرع ةةةةةةةره يلةةةةةةة ه
ه3.  و  هوحاهكم هاوهالش اه رهكاه ماهن  ر

 مةةةةة هالروايةةةةةةأهك ةةةةةاهظلةةةةةةره ةةةةةرهالع ةةةةةةورهالولةةةةةط هليعرةةةةةةرهاوشهن  ةةةةة هشةةةةةةع يأهم ةةةةةةاه
ايةةةةةأه رورةةةةةة ر  هالتةةةةةةرهكت ةةةةةأه ةةةةةةرهل ةةةةةةأهزوأ  ه ةةةةةة هن  ةةةةة هر ريةةةةةةأهم ةةةةةةاهروهن ةةةةةأه ترتيلةةةةةة هوه 

تحةةةةةةةأهتةةةةةةة  يرهه ال تيريةةةةةةةأ  هوهلةةةةةةة هتكتةةةةةةة هالم ةةةةةةةأهالمت   ةةةةةةةأهلمر ةةةةةةةوصهالمو لةةةةةةةأه  ميةةةةةةةأ
هليأ. راضهال روه الرواي أهال طوليأ هوهالو صهالمث زيأهوه

ر ةةةةةةر هلةةةةةةر  ه رةةةةةةرهتلةةةةةةتم ه ي للةةةةةة همةةةةةةاهط يعةةةةةةأههثرسوه  لروايةةةةةةأه تاهحك يةةةةةةأه ي ليةةةةةةأ
 مةةةةة همتمويةةةةةدهمةةةةةاههت ري يةةةةةأه ميوةةةةةأ هوهتلةةةةةتم ه ريتلةةةةة همةةةةةاهكورلةةةةة هشةةةةةك هيو ةةةةة همرةةةةةدهالتةةةةة  ير
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يوةةةةةةة  ه ثم ليةةةةةةةأ ه رلةةةةةةة هم لةةةةةةةةهت يمةةةةةةةرهر ةةةةةةةر هلةةةةةةةدهطةةةةةةةواهمعةةةةةةةيا هلةةةةةةة لي ه ةةةةةةة اهالةةةةةةةتعم لده 
ش  ةةةةةي أهمعطةةةةة  هكش  ةةةةةي أهوانعيةةةةةأهيثعملةةةةة هتعةةةةةيشه ةةةةةرهولةةةةةطهوهيعمةةةةةاه مةةةةة هتعري لةةةةة ه

ه1.  ليكولوثيتل ه م يرا ه م  مراتل 

اةةةةةةةتاهالتعريةةةةةةةةهاش ةةةةةةةط حرهرثةةةةةةة همرظةةةةةةةوراهر ةةةةةةةرهيوتةةةةةةةر ه اهشهيكةةةةةةةواه ةةةةةةةرهمو  ةةةةةةةاه
تح يةةةةةة هالروايةةةةةةأهو ةةةةةة ي همرت طةةةةةة ه عر  ةةةةةةره  رثيةةةةةةأه رلةةةةةة  ه ةةةةةةاهيرطمةةةةةة همةةةةةةاهزاويةةةةةةأهم  تلةةةةةة ه
التةةةةةرهتشةةةةةت اه ميلةةةةة هالم ةةةةةأ هوهالرتيثةةةةةأه اهالروايةةةةةأهت ةةةةة  هو ةةةةة هاةةةةةتاهالمرظةةةةةورهثرلةةةةة ه   يةةةةة ه

دهالتةةةةرهوهالروايةةةةأهالتةةةةرهتوةةةة مل هشهتعةةةة  اهتمةةةةممةةةة أ هوهاةةةةوهلةةةةيسه ةةةة ل هانشةةةةي   ه  لمةةةةدهالك
 ه وهالت مةةةةةةاه ةةةةةةرهانحةةةةةة اعهوهالوانةةةةةة هوه ةةةةةةرهالعةةةةةة ل هالةةةةةةة ا مرهترثةةةةةة ه لةةةةةة هالعر يةةةةةةأهالم  شةةةةةةره

التةةةةةةرهتش  ةةةةةةل هالروايةةةةةةأهوهي ةةةةةة  ل هالروا ةةةةةةر هوهلمك تةةةةةة  ه ةةةةةةاهتعةةةةةةو ه  نلةةةةةة سه لةةةةةة هالم ةةةةةةأه
انةةةة هم  شةةةةر هكمةةةة هتكةةةةةواهنةةةةوارياهل ةةةةأهالروايةةةةأه يةةةةةرهارةةةة هشهتكةةةةواهالع نةةةةأه ةةةةياهالروايةةةةةأهوهالوه

ه رنةةةةةةوارياهالم ةةةةةةأهالم  شةةةةةةر  هوهيتركةةةةةةزهاةةةةةةتاهالمرظةةةةةةوره ةةةةةةرهتعريةةةةةةةه  رارلةةةةةةواهزكيةةةةةةوا هلمروايةةةةةةأ
وهتثيةةةةةةةة ه مةةةةةةةة هنضةةةةةةةة ي هوهمشةةةةةةةة كاهزمةةةةةةةةاهها رلةةةةةةةة االم ةةةةةةةةأهالتةةةةةةةةرهتحمةةةةةةةةاهر يةةةةةةةةأهلمعةةةةةةةة ل هوه

هيلةةةةةةةةةتل ةهالك تةةةةةةةة هتوةةةةةةةة يمل هشهيتمو اةةةةةةةةة همةةةةةةةةاهلةةةةةةةةم عهان ةةةةةةةةةواأمةةةةةةةة ... اهالر يةةةةةةةةأهالتةةةةةةةةره
تمةةةةدهتمةةةةدهالر يةةةةأه تهي ةةةة عهل ةةةةأهال ا ميةةةةأهوهشهمةةةةاهالت مةةةةاه ةةةةرهانشةةةةي  هالوانعيةةةةأه ةةةةا هارةةةةدهيم

 اهالروايةةةةةةةأه ةةةةةةةرهتطوراتلةةةةةةة هانك ةةةةةةةرهح ا ةةةةةةةأهت حةةةةةةةعه ةةةةةةةاهتم ةةةةةةةاهوانةةةةةةة ه وهيضةةةةةةةيةهه.2 مةةةةةةة ..
لةةةةةمطأهالكت  ةةةةةأهك شةةةةةت  اهحةةةةةواهه ةةةةة رثره ةةةةةاهالم لةةةةةةه ةةةةةاهتعمةةةةةاهمةةةةةاه ثةةةةةاهالكشةةةةةةه مةةةةة 

ه.3 الم أ

الروايةةةةةةةةةأه عةةةةةةةةة هتطةةةةةةةةةوير هل رالةةةةةةةةةأه ايثةةةةةةةةةا هوهنةةةةةةةةة اهلوةةةةةةةةة هااةةةةةةةةةت ه لوكةةةةةةةةة تش ه تعريةةةةةةةةةةه
وهااةةةةةت ه عر  ةةةةةرهالشةةةةةكاهالةةةةة ا مرهه الثةةةةةرسهان  ةةةةةرهالرمةةةةةوتثرهلممثتمةةةةة هال رثةةةةةواز    رلةةةةة ر

التث يةةةةةة هوهترةةةةةةوعهال  ةةةةةة  صهمةةةةةةاهلمروايةةةةةةأهممحةةةةةة ه مةةةةةة ه رلةةةةةة هتتميةةةةةةزه طةةةةةة   هال تثةةةةةة رسهوه
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لعر  ةةةةةةره يةةةةةةرهروايةةةةةةأه لةةةةةة هر ةةةةةةرأهلةةةةةةي مصه لةةةةةة ه اهالتةةةةةة ليةهالروا ةةةةةةرهار ةةةةةةل رهمترةةةةةة نضه
 مةةةةةةة هه امتث رلةةةةةةةأهوهمر  ةةةةةةةمأهوهمةةةةةةة  و هلتكةةةةةةةواهوحةةةةةةة  ه ضةةةةةةةويأ هتوضةةةةةةة هموضةةةةةةة هتلةةةةةةة 

ثةةةةةرسهيوتةةةةةراه  لح ضةةةةةرهالمتحةةةةةردهمتثةةةةة وزاهالم ضةةةةةر ه  لةةةةةرهر رةةةةة ه  ةةةةة  تيا ههه الةةةةة وا  ه مةةةةة
وهالروايةةةةةأه مميةةةةةأه   ا يةةةةةأهمر تحةةةةةأهه1  حلةةةةة سهث يةةةةة ه ةةةةة لزماهلةةةةة أهاشرلةةةةة اهنرةةةةةدهالةةةةةتث  أ

مت تيةةةةةأهمةةةةةاهم  تلةةةةة ه مورولوثيةةةةة  موةةةةةأه مةةةةة هاوتةةةةةر هوهتتطةةةةةوره مةةةةة هشةةةةةظ ي هانثرةةةةة سهالمر 
يتثةةةةةة وزه  كريزرلةةةةةةكر همةةةةةة هه لةةةةةة ةهالكشةةةةةةةه ةةةةةةاهزمةةةةةةاهتشةةةةةةكمل هالرلةةةةةة  ره ةةةةةةرهاةةةةةةتاهال ةةةةةة  

طرحةةةةده  ةةةة  تيا همةةةةاه ةةةة اهتركيةةةةز ه مةةةة همةةةة هلةةةةم  ه ةةةة  ثرا هالر ةةةةرهوهاةةةةوهكةةةةاهمةةةة هيعمةةةة ه
ه  لعممي أهالترهيتونةه ميل ه رث زهروايأ.

 ه  لروايةةةةةةأه حكةةةةةة هميزتلةةةةةة هاللةةةةةةر يأهوهال ط  يةةةةةةأ هتوةةةةةة  ه ةةةةةةور همةةةةةة هنةةةةةة هااةةةةةةت ه ايثةةةةةةا
 ةةةةةاها رلةةةةة اه   ت ةةةةة ر هالةةةةةتاأهالتةةةةةرهتةةةةةتكم ه ا ةةةةةاهالروايةةةةةأ ه اهاةةةةةت هالةةةةةتاأهحلةةةةة دهليلةةةةةأه

    ت  راةةةةةة هتحةةةةةة واه اهتع ةةةةةةره ةةةةةةاه ر يتلةةةةةة ه ةةةةةةرهالروايةةةةةةأهمةةةةةةاه ةةةةةة اهمثةةةةةةر  ه وها ت  طيةةةةةةأ ه
اةةةةةةةة هلمكةةةةةةةة اهمةةةةةةةة ه ا ةةةةةةةةاهالرمةةةةةةةةزهوهالت ةةةةةةةةويرهالةةةةةةةةوانعرهال يةةةةةةةة لره  رلةةةةةةةة هتع ةةةةةةةةره ةةةةةةةةاها تو  

المثتمةةةةة  هوهاةةةةةتاهيشةةةةةيره لةةةةة ه اهالروايةةةةةأهاةةةةةرهاللةةةةةر هالو  ةةةةةرهالوحيةةةةة هالةةةةةت هيةةةةةت   همةةةةة ه
  لشةةةةةعوره ةةةةة ل ير همةةةةة  هوه ك ةةةةةره ةةةةة  هممكةةةةةاهمةةةةةاهوظ   رةةةةة هالر لةةةةةيأهوهلةةةةةموكر هاشثتمةةةةة  ر ه

ه2 هوهحت ه ي مر هات .71تحوشتدهرث ا ه ره   هك يرهماهالرواي أهمرته 

 لةةةةةةرهرةةةةةةوعه   ةةةةةةرهي ةةةةةةوره ةةةةةةر اه  هال ةةةةةة ح ياه يلةةةةةة هتعةةةةةة  أهتعري ةةةةةة أهالروايةةةةةةأهحلةةةةةة
م زومةةةةةةة ه يةةةةةةةرهمت ةةةةةةة ل همةةةةةةة همثتمعةةةةةةةد هوهاةةةةةةةتاهال ةةةةةةةر هلةةةةةةةاهيكةةةةةةةواه شهش  ةةةةةةةيأه رلةةةةةةة ريأه

وهه3 أمعظةةةةةةة همكور تلةةةةةةة هالم  يةةةةةةةأهوهالمعرويةةةةةةة رثةةةةةةةأهمةةةةةةةاه رضهالوانةةةةةةة هوهالةةةةةةةتم أهمرلةةةةةةة ه
اةةةةةةةرهتةةةةةةةرت طه ةةةةةةة ل رارهمةةةةةةةاهالوانةةةةةةة هوهت ةةةةةةةويرهال طولةةةةةةةأهال ي ليةةةةةةةأهوه يلةةةةةةة هتكةةةةةةةواهاناميةةةةةةةأه

العر  ةةةةةرهال ريةةةةةأهوهون  علةةةةة هملةةةةةتم  همةةةةةاهال يةةةةة ا هوهاةةةةةرهلمونةةةةة    هوهاةةةةةرهن ةةةةةأهمكتممةةةةةأه
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الروايةةةةةأهمرا  ةةةةةأهلكممةةةةةأهالو ةةةةةأهلم شلةةةةةأه  نةةةةةر هشةةةةة ل ه ةةةةة لم ح  هوهمةةةةةاهالكتةةةةة  همةةةةةاهيطمةةةةة ه
ه1. ح اعهوهالش  ي أ م هكاهم هاحتوأه ر رهال ي اهوهان

  لروايةةةةةأهاةةةةةرهلةةةةةر هلتحةةةةة اعهوهالش  ةةةةةي أهوه  نةةةةة أهمعيرةةةةةأهتحكملةةةةة همثمو ةةةةةأه
 لةةةةةة ه ةةةةةة ل هالروايةةةةةةأه شهارط نةةةةةة همةةةةةةاهمةةةةةةاهالةةةةةةروا طهاللةةةةةةر يأ هوه  لتةةةةةة لرهشهيمكةةةةةةاهالةةةةةة  واه

  ضةةةةةةةعأهلرظةةةةةةة  ه الرمةةةةةةةوزهالتةةةةةةةرهيشةةةةةةةكمل هاللةةةةةةةر  هوهيشةةةةةةةترطه ةةةةةةةرهاةةةةةةةت هالرمةةةةةةةوزه اهتكةةةةةةةواه
ه2. الرصهوهكي يأهتوا مدهم هالوان ه ي يولوثيأيكشةه اه

ملمةةةةة ها تم ةةةةةأهزوايةةةةة هالرظةةةةةره لةةةةة هالوانةةةةة  هوهملمةةةةة هكةةةةة اه ورهال يةةةةة اهه  لروايةةةةةأه ةةةةةا
اةةةةةةره  نلةةةةةة سهت ةةةةةةويرهلمعةةةةةة ل هكمةةةةةة هاةةةةةةوهموثةةةةةةو  ه لةةةةةةره مومةةةةةة هشهلةةةةةةيم هالوانعيةةةةةةأهمرلةةةةةة ه 

وهالترةةةة نضه ةةةةياهر  ةةةةأهال ةةةةر هوهاةةةةتاهالوانةةةة  ه ته رلةةةة هالوانةةةة هوهالم ةةةة مر  هن  مةةةةأه مةةةة هم ةةةة  ه
ه3 لر ه ررهلدهوهتلده  ير هوهشر هوه ثم لدهوهن حد.

 ش  ةةةةةةةةي أهوه حةةةةةةةة اعهتوةةةةةةةة ه ةةةةةةةة ر هاكةةةةةةةةتاهت ةةةةةةةة وهالروايةةةةةةةةأهت ري ةةةةةةةة هموازيةةةةةةةة هلم شةةةةةةةةره
مواطريةةةةدهالوانةةةة  هوهلكرلةةةة هت ةةةة وه ا مةةةةأه يةةةةدهمع ةةةةر ه رةةةةده  ةةةةور ه ك ةةةةره موةةةة هوهلةةةةيراهلحيةةةة  ه

ههال  ل ةةةةةةةأهنةةةةةةةة رهالعةةةةةةةياه ةةةةةةة لروا رهتوهالعةةةةةةةياهال  ن ةةةةةةةأه الحويويةةةةةةةياهالةةةةةةةتياه  شةةةةةةةواهوهارةةةةةةة  روا ه
 هانحةةةةة اعهوهالش  ةةةةةي أهوهيعيةةةةة هتركيةةةةة هانمكرةةةةةأهتةةةةة ريتهحو تةةةةةد هيلةةةةةتطي ه اهيعيةةةةة ه مةةةةة

 ه حيةةةةةةعهي ةةةةةة  ه  مكةةةةةة اهنرا ةةةةةةده اهيلةةةةةةتعي واهمعةةةةةةدهالمحظةةةةةة أهال ةةةةةة  ر هوهوهر ةةةةةةةهانزمرةةةةةةأ
الوثةةةةةو هال    ةةةةةأهالتةةةةةرهلةةةةة هيلةةةةةثاهم محلةةةةة ه حةةةةة ه يةةةةةرهالةةةةةروا يياهالةةةةةتياهتحيةةةةة هش  ةةةةةةي تل ه

ه4 يأهالترهح رأهمك ر ه رهكت هالت ريت.م مل هم اهالش  ي أهالوانع

تثر ةةةةةأهه م لةةةةةطهلمروايةةةةةأه حيةةةةةعهتعةةةةة هان يةةةةةر ه ةةةةةرهان يةةةةةرهيمكةةةةةاه اهرةةةةة ر هتعريةةةةةةه
   يةةةةةةأهيع ةةةةةةره رلةةةةةة ه  لةةةةةةمو هالر ةةةةةةرهلةةةةةةر ا هوهحةةةةةةوارا همةةةةةةاه ةةةةةة اهت ةةةةةةويرهحيةةةةةة  همثمو ةةةةةةأه
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 .433،د،ط، ص 2: دراسات في األدب العربي الحديث و مدارسه، مكتبة األزهر القاهرة، جمحمد عبد المنعم ،خفاجي -
2

 .122صطه ، الرواية السياسية ،،وادي -
3

 .89، د،ط، ص 2009: دراسات و مقاالت  في الرواية: منشورات السهلإبراهيم ، سعدي  -
4

 .10، ص 2010، 1محفوظ و بعده، دراسات في الرواية العربية، دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طصالح، قبل نجيب ،فخرى  -
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  ةةةةةةرا ه وهش  ةةةةةةي أ هيتحركةةةةةةواه ةةةةةةره طةةةةةة رهرلةةةةةة هاثتمةةةةةة  رهمحةةةةةة  هالزمةةةةةة اهوهالمكةةةةةة ا هوه
ه وهاةةةةتاهمةةةة هتر ولةةةةدهحميةةةة هلحمةةةة ارره ةةةةرهنولةةةةد ه1 أكمةةةةرهمعةةةةياهيحةةةة  هكورلةةةة هروايةةةةمتةةةة ا هللةةةة ها

 هوه الميةةةةةز هالوحيةةةةة  هالتةةةةةرهتشةةةةةترده يلةةةةة هثميةةةةة ه رةةةةةواعهالروايةةةةة أه ةةةةةرهكورلةةةةة هن  ةةةةة هطويمةةةةةأ
نةةةةة هشحظرةةةةة ه اهمةةةةة هيعت ةةةةةر ه  مةةةةة هالروةةةةة  ه ةةةةةرهالعةةةةة ل هالعر ةةةةةرههريضةةةةةيةهالك تةةةةة هر لةةةةةدهنةةةةة   

اه مةةةةةةةة رياه ةةةةةةةة حأهمةةةةةةةةاهالوطةةةةةةةة ه ةةةةةةةةككةةةةةةةةاهروايةةةةةةةةأهشهيوةةةةةةةةاه ةةةةةةةةرهال  لةةةةةةةة ه ةةةةةةةة  ه ةةةةةةةة ح تده
 تاهمةةةةةةاه ةةةةة اهكةةةةةةاهتمةةةةةدهالتعةةةةةة ريةهاللةةةةة  وأهيتضةةةةةة ه اهالروايةةةةةأهثةةةةةةرسه   ةةةةةةره.2 المتولةةةةةط

 رةةةةةره هيع ةةةةةره ةةةةةاهالوانةةةةة ه كةةةةةاهت   ةةةةةيمدهكمةةةةة هيع ةةةةةره ةةةةةاه يةةةةة اهالروا ةةةةةرهال ةةةةة   هوهلعةةةةةاه
 ةةةةاهالروايةةةةأهمةةةةاه ك ةةةةرهال رةةةةواهالر ريةةةةأهالو  ةةةةيأهتعةةةة م همةةةة هاةةةةتاهالوانةةةة همةةةةاه ةةةة اهت   ةةةةاه

م تم ةةةةةأهمترو ةةةةةأهيضةةةةةعل هالروا ةةةةةرهوهشهيوةةةةةو ه ةةةةةاهالروايةةةةةأهنحةةةةة اعه ةةةةةره طرهالش  ةةةةةي أهوها
وهاةةةةةةةرهالتةةةةةةةرهتشةةةةةةةكاه ةةةةةةةرهه شهمعتمةةةةةةة اه مةةةةةةة هالعر  ةةةةةةةرهال ريةةةةةةةأهن ه ةةةةةةةاهر ةةةةةةةر هن  ةةةةةةةر 

همثممل هاتاهالثرسهان  ره رهمعر  هالع  .

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
                                                           

1
 .56ص : الرواية السياسيةطه، وادي -

2
 .9: أبحاث في الرواية العربية ص صالح ، مفقودة  -
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 الرواية عند الغرب

 اهلظلةةةةةةةةةورهالروايةةةةةةةةةأهكةةةةةةةةةرمطهث يةةةةةةةةة هلمكت  ةةةةةةةةةأه لةةةةةةةةة    هوه وا ةةةةةةةةة ه ةةةةةةةةة  هنةةةةةةةةة هشهتلةةةةةةةةةتطي ه
اشح طةةةةةأه لةةةةة  هش ةةةةةت ةهالحوةةةةة هالزمريةةةةةأه   ضةةةةة  أه لةةةةة هالوانةةةةة هاشثتمةةةةة  رهوهاللي لةةةةةره
وهاشنت ةةةةةة   هوهمةةةةةةاه ةةةةةة اهتت ةةةةةة هال ةةةةةة اي أهانولةةةةةة هلمروايةةةةةةأه رةةةةةة هال ةةةةةةر هرثةةةةةة همثمو ةةةةةةأه

وهاشروةةةةةةة صهمةةةةةةةاهنيمةةةةةةةأهان مةةةةةةة اهمةةةةةةةاهان مةةةةةةة اهر  ةةةةةةةتهمرلةةةةةةة هك م مةةةةةةةأهشه مةةةةةةة هالح ةةةةةةةره 
هان رأ.

روايةةةةةةأهالحمةةةةةة رهالةةةةةةتا ررهالتةةةةةةرهتعت ةةةةةةرهمثمو ةةةةةةأهمةةةةةةاهالو ةةةةةةصهتلةةةةةةتواهكةةةةةةاهواحةةةةةة  ه -
  تاتل  هتش دهن أه لةهليمأهوهليمأ.

تتحةةةةة عه ةةةةةاهشةةةةة  هلوكيةةةةةوسهر وةةةةةأهمثمو ةةةةةأهمةةةةةاهالملةةةةة  رياهيتحةةةةة  واه ةةةةةاهلةةةةةره 
لةةةةة حر ه را هالشةةةةة  همعر ةةةةةأهلةةةةةرا هلكرةةةةةدهيوةةةةة ه ةةةةةرهمةةةةة ز هحيةةةةةعهيتحةةةةةواه لةةةةة هحمةةةةة ره

عوةةةةةةاه رلةةةةةة اه عةةةةةة هالةةةةةةتعم اه اةةةةةةاه يةةةةةةرهالةةةةةةت هالةةةةةةتعممتدهاللةةةةةة حر  هوهيطمةةةةةة همةةةةةةاه 
ه1 انللأه اهتحرر هوهي كاهماه  ش  هالور هوهيعو ه ل هاي تدهانول .

اكةةةةةةةتاه ةةةةةةة  أه واهروايةةةةةةةأه ةةةةةةةرهالتةةةةةةة ريتهال ر ةةةةةةةره ي ليةةةةةةةأهنةةةةةةة مأهنةةةةةةة ر هم ل لةةةةةةة ه مةةةةةةة ه
للةةةةةر ه ةةةةةر  أهالمتعةةةةةأه ةةةةةاهطريةةةةة هال يةةةةة ا هوه ويةةةةةأهر ةةةةة هتطةةةةةورهالروايةةةةةأهوهتوريةةةةةأها

هالروا ره رهال  ار .
 ةةةةرهالوةةةةرواهالولةةةةط ه ةةةةره ورو ةةةة هوثةةةة هك يةةةةرهمةةةةاهالكتةةةة  ه ةةةة  ه لةةةة   هلمكت  ةةةةأه ةةةةره -

 لةةةةطور هممةةةةدهارثمتةةةةرا هالممةةةةدهرر ةةةةرهوه رلةةةة اهالم  ةةةة  هالملةةةةت ير ه شةةةةكاهروا ةةةةرهم ةةةةاه
الةةةةةتط  واهمةةةةةاه  لةةةةةده اهيةةةةةرواهك يةةةةةراهمةةةةةاهالروايةةةةة أهالتةةةةةرهتةةةةة وره ةةةةةره  م لةةةةة هحةةةةةواه

ه2. ن صهال روليأهوهالم  مر 

ه

ه

 
                                                           

1
 .39دراسة تطبيقية ، ص  -اللص والكالب-سعدي ، أفلمة روايات نجيب محفوظم،طيب   -

2
 .37المرجع نفسه ، ص   -
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 ةةةةةة اهالوةةةةةةراهاللةةةةةة  سه شةةةةةةرهمةةةةةةي   هظلةةةةةةره ةةةةةةرهالةةةةةة  ري ه  مةةةةةة اه نةةةةةةر ه لةةةةةة هالوانعيةةةةةةأ هه
  ط للةةةةةةة همةةةةةةةاهالم ةةةةةةةوصهوهالورا ةةةةةةةرأه ةةةةةةة شهمةةةةةةةاهال رلةةةةةةة ا هوهيةةةةةةةرأهك يةةةةةةةرهمةةةةةةةاهالروةةةةةةة  ه اه

تعةةةة هالعمةةةةاهالةةةةةت هلةةةة   ه ةةةةرهتطةةةةويرهال ةةةةةاههلميغيلللل  در الللللير  ن سروايةةةةأه  واهكيشةةةةوأ ه
ثةةةةةاهمةةةةةاهالط وةةةةةأهالولةةةةةط هيعترةةةةة ه حةةةةة  هالروا ةةةةةر هوهتةةةةة ورهروايةةةةةأه  واهكيشةةةةةوأ هحةةةةةواهره

م  ليةةةةأه لةةةة  هح ةةةةدهلو ةةةةصهال رولةةةةيأهال را يةةةةأ ه يتةةةةوا هر لةةةةده  رلةةةة هيثةةةةو هالعةةةة ل هليةةةة   ه
 1الظم .

للللللوليم  ا هالروايةةةةة أهالتةةةةةرهترلةةةةة ه لةةةةة هالمةةةةةتا هالةةةةةوانعرهروايةةةةةأه لةةةةةو هال ةةةةةزو هرثةةةةة 
وه  7181 ةةةةةةرهالعةةةةةة  ههل شلللللل رلز ديكنللللللز  هوه  ولي ةةةةةةرهتويلةةةةةةأ ه7181 ةةةةةةرهالعةةةةةة  هه كلللللل رر

تحكةةةةةرهن ةةةةةأهط ةةةةةاهيعةةةةةيشهحيةةةةة  ه اةةةةةرهروايةةةةةأهنيةةةةةاه رلةةةةة ه رلةةةةة هلةةةةةير هتاتيةةةةةأهلمك تةةةةة هر لةةةةةد ه
ه2.    لأهر وأه  يودها دهالمتشر 

ه يك للللور  يغللللووه  ةةةةرهالروا يةةةةواهال ررلةةةةيواه ةةةةرهتطةةةةورهالروايةةةةأهتةةةة  يراهك يةةةةرا هيتوةةةة  هاةةةة ش ه
الةةةةةت هتعةةةةة هرواي تةةةةةده ال  لةةةةة   هوه  حةةةةة  هرةةةةةوتر ا  ه ك ةةةةةرهالروايةةةةة أهالوانعيةةةةةأهتثلةةةةةي اهلمع رةةةةة  ه

روايةةةةأه مةةةة ا ه و ةةةة ر  ه ةةةةرههغوالللل  و  مللللو يرالط وةةةة أهالك  حةةةةأه ةةةةرهالمثتمةةةة  هكمةةةة هكتةةةة ه
  ه ت   ةةةةةةةياهوانعيةةةةةةةأهتعطةةةةةةةره ةةةةةةةور همر يةةةةةةةأهت يميةةةةةةةأه ةةةةةةةاهانثةةةةةةةوا هال ا ميةةةةةةةأه7181العةةةةةةة  ه

 ةةةةره رلةةةة  ه  ةةةة   هالم رلةةةةأهالط يعيةةةةأ هوهمةةةةاهه يلللل  زواإمالر لةةةةيأهلش  ةةةةي تد هكمةةةة هلةةةة ا ه
 3.  7118  ريمير ا ه رهالع  هه ا هرواي تد

تتشةةةةةكاه عةةةةة هتلةةةةةده الروايةةةةةأهالث يةةةةة   هالتةةةةةرهظلةةةةةرأه ةةةةةره وا ةةةةةاهال ملةةةةةير أ هوهاةةةةةره
حركةةةةةةأه   يةةةةةةأهاتثةةةةةةده  ةةةةةةح  ل ه لةةةةةة هتث يةةةةةة ه ريةةةةةةأهالشةةةةةةكاهالروا ةةةةةةرهوهالت مةةةةةةره ةةةةةةاهالم لةةةةةةو ه

هح عهم هاللعره ل ه يث  ه شك اهث ي  .التومي  هلم أهوهالش  يأهوهال

                                                           
1

دراسة تطبيقة كلية اآلداب  –اللص والكالب  -مسعدي ، إشراف : د/جازية فرقاني ،د/ فتيحة زاوي ، أفلمة روايات نجيب محفوظ ،طيب  -

.35، ص 2014-2013جامعة أحمد بن بلة بوهران ، والفنون   
2

 .37المرجع نفسه ، ص   -
3

 .39المرجع نفسه ، ص   -
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ااتمةةةةةةةأه  مةةةةةةة اهكتةةةةةةة  هالروايةةةةةةةأهالث يةةةةةةة  ه وضةةةةةةة ي هثم ليةةةةةةةأهوه ر ةةةةةةة ها حل لةةةةةةة أه
التةةةةةةرهتتكةةةةةةواهلةةةةةة أهال ةةةةةةر ه ةةةةةةرهر لةةةةةةده ةةةةةةاه  نتةةةةةةده  لعةةةةةة ل  هوهيمكةةةةةةاهالوةةةةةةواه ةةةةةة اهالروايةةةةةةأه
الث يةةةةة  هك رةةةةةأهوليةةةةة  هت مةةةةةاهروةةةةة  هحةةةةةواهانشةةةةةك اهالروا يةةةةةأهالتومي يةةةةةأهت مةةةةةورأه  عةةةةة   ه ةةةةةره

موا ةةةةةة  تل هوهتثةةةةةة وزه ط   تلةةةةةة هالتةةةةةةرهتثلةةةةةة هالتع يةةةةةةرهالحويوةةةةةةرهلوانةةةةةة ه ا مةةةةةةره وهت ثيةةةةةةره
ه  رثر.

لتكةةةةةةواه الروايةةةةةةةأهالث يةةةةةةة   هطر ةةةةةة ه ةةةةةةةرهتيةةةةةةة رهالتمةةةةةةر هالةةةةةةةت هلةةةةةةة  هالمثتمةةةةةة هانورو ةةةةةةةره عةةةةةةة ه
تمةةةةةةةةر هرةةةةةةةة تره ةةةةةةةةاه وةةةةةةةة ااهال ةةةةةةةةر هلويمتةةةةةةةةدهانل لةةةةةةةةيأهوهلو يةةةةةةةةدهه الحةةةةةةةةر هالع لميةةةةةةةةأهال  ريةةةةةةةةأ 

ه1. الش  ر هحيعهتحواه ل هشر ه وه  ا هموثلأهرحوهاشلتل د

 ثةةةةةاهتلةةةةةدهكةةةةة اهلزامةةةةة هر ةةةةة هالوانةةةةة هاشثتمةةةةة  رهالث يةةةةة همةةةةةاه ةةةةة اها تكةةةةة ره شةةةةةك اه
ث يةةةةةةة  هوه ةةةةةةةيته ريةةةةةةةأهم تم ةةةةةةةأهتعمةةةةةةةاه مةةةةةةة هتحطةةةةةةةي هالرمةةةةةةةوت هالوةةةةةةة ي  هوهت لةةةةةةةيسهكت  ةةةةةةةأه

هالع رهوهم هيحممدهماهنض ي .ث ي  هتع ره اه

ناهالروايةةةةةةأهكةةةةةة  اهحةةةةةةر هتتطةةةةةةورهوهترمةةةةةةوهوهتتوةةةةةة  ه وهتتولوةةةةةةر ه  رلةةةةةة هتشةةةةةةعره ا مةةةةةة ه
  لح ثةةةةةةأه لةةةةةة ه مةةةةةة  هث يةةةةةة   ه وةةةةةة هحةةةةةة عهاةةةةةةتاهالتطةةةةةةوره مةةةةةة هيةةةةةة همثمو ةةةةةةأهمةةةةةةاهالكتةةةةةة  ه

 هDURAS هBUTOR هSARRUTE هBECKETT هGRILLET م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار 
SIMONE  هوهاةةةةةةةةرهر ةةةةةةةةضهالم ةةةةةةةة اي ه وةةةةةةةة هك رةةةةةةةةأهتثمعلةةةةةةةة ه اةةةةةةةة اةهواحةةةةةةةة ه  هوه يةةةةةةةةرا 

التومي يةةةةةةةأهلمش  ةةةةةةةيأهوهالحك يةةةةةةةأهوهالحةةةةةةة عهوه يراةةةةةةة همةةةةةةةاهالمكورةةةةةةة أهالثم ليةةةةةةةأهلم طةةةةةةة  ه
ه2 الروا ر.

 اهاةةةةةةةةةتاهالةةةةةةةةةر ضهنةةةةةةةةة ه  علةةةةةةةةة ه لةةةةةةةةة ه ر هموا ةةةةةةةةة  أهالروايةةةةةةةةةأهالك لةةةةةةةةةيكيأهوه لةةةةةةةةة ه
 شةةةةةةةةك اه–المط ل ةةةةةةةأه شةةةةةةةةك ريأه  ةةةةةةةرأهتميةةةةةةةةزه ةةةةةةةياهانشةةةةةةةةك اهان  يةةةةةةةأهالو يمةةةةةةةةأهالملةةةةةةةتلمكأه

وهانشةةةةةك اهالث يةةةةة  هالتةةةةةرهيثةةةةة ه مةةةةة هالروا ةةةةةرهالث يةةةةة ه اهي تةةةةة  ل  هه-أالروايةةةةةأهالك لةةةةةيكي

                                                           
1

 .39دراسة تطبيقية ، ص  -اللص والكالب-سعدي ، أفلمة روايات نجيب محفوظ،طيب   -
2

 .39المرجع نفسه ، ص   -
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وهاه ةةةةةةةة ه ةةةةةةةة اهشةةةةةةةةك ريأهالروايةةةةةةةةأهالتومي يةةةةةةةةأهت ةةةةةةةة وه ويمةةةةةةةةأ ه مةةةةةةةة هال  ريةةةةةةةةأه ه  رلةةةةةةةة هتتميةةةةةةةةزه
كمةةةةة ه رةةةةةدهشهيمكةةةةةاه  ةةةةةرا هانشةةةةةك اهالتومي يةةةةةأه مضةةةةةمواهث يةةةةة  هناهالح كةةةةة أهه   ل  ةةةةةو أ 

ه1   ي  .الممكرأهتاأه   همح و هل  هلل ه اه ولثأهمراأه

 رثةةةةة ه اهالروايةةةةةأهالث يةةةةة  ه ةةةةةرهلةةةةةعيل ه لةةةةة هر ةةةةةضهانشةةةةةك اهالروا يةةةةةأهالتومي يةةةةةأهنةةةةة ه
اتثلةةةةةأه لةةةةة ها  ةةةةة   همةةةةةاها رتةةةةة  هال رةةةةةرهالةةةةةت هيطمةةةةة ه لةةةةة ه حةةةةة اعهت ييةةةةةراأهرو يةةةةةأه مةةةةة ه
ملةةةةتوأهالشةةةةكا هوهنةةةة هكةةةة اهلملةةةةيرم ه  ةةةةرهواضةةةة ه ةةةةرهكت  ةةةة أهالةةةةروا يياهالثةةةة  ه لةةةة هث رةةةة ه

وههGRILLETت ةةةةةة أهاةةةةةةتاهانمةةةةةةرهثميةةةةةة ه ةةةةةةره  مةةةةةة اههال رةةةةةةواهان ةةةةةةرأهك لمولةةةةةةيو  هوهنةةةةةة 
M.DURASه  لروايةةةةةةأهالث يةةةةةة  ه ةةةةةةره ررلةةةةةة هارطموةةةةةةأهمةةةةةةاها حلةةةةةة سه ةةةةةة لر ضهوهالةةةةةةو ره 

ه ضرور هت ييرهوهتث ي هالشكاهالروا رهوهال حعه اه  واأهث ي  هلمتع ير.

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 نشأة الرواية العر ية: -

 اهالروايةةةةةةةةأهكثةةةةةةةةرسه   ةةةةةةةةرهملةةةةةةةةتواه حةةةةةةةة عهانثرةةةةةةةة سهان  يةةةةةةةةأهحتةةةةةةةة هوه اهك رةةةةةةةةأه
 عةةةةةةةضه وا راةةةةةةة هوه  راضةةةةةةةل هتعةةةةةةةو ه لةةةةةةة ه  ةةةةةةةورهت ري يةةةةةةةأهن يمةةةةةةةأ همةةةةةةة ه شةةةةةةةك اهالحكةةةةةةةره

الروايةةةةةةأهظلةةةةةةرأه ةةةةةةرهالع ةةةةةةورهالولةةةةةةط  هوهارتشةةةةةةرأهوهه  االك لةةةةةةيكيأ هوهمةةةةةةاهالمعمةةةةةةو ه
اةةةةةةةةت هترلةةةةةةةة أه ةةةةةةةةره  ةةةةةةةةرهالرلضةةةةةةةةأ هوهاز اةةةةةةةةرأه عةةةةةةةة هظلةةةةةةةةورهالط وةةةةةةةةأهالولةةةةةةةةط  ه اه

 شةةةةةةةكاه ةةةةةةة   هوهالحويوةةةةةةةأهتكةةةةةةة  ه اهتكةةةةةةةواهموةةةةةةةر همةةةةةةةاهن ةةةةةةةاهثميةةةةةةة هالروةةةةةةة  هوه ممةةةةةةة  هان  ه
الم ةةةةةةتصه تةةةةةة ريتهرةةةةةةوعهالروايةةةةةةأه  لةةةةةةتاأ ه وةةةةةة هانت ةةةةةةرأه ةةةةةةره  ايةةةةةةأهانمةةةةةةره مةةةةةة ه ةةةةةةي أه
م  شةةةةةر هللةةةةةر ه   ةةةةة رهيشةةةةةترطه يلةةةةة ه اهتكةةةةةواهحويوةةةةةأهوهح ي ةةةةةأهالونةةةةةوع هوه ةةةةةرهر ةةةةةسهالونةةةةةأه

تلةةةةةةةةدهالونةةةةةةةةأه ةةةةةةةةياهلةةةةةةةة هثمعةةةةةةةةأه ةةةةةةةةره ه  ه رل اتمةةةةةةةة   ةةةةةةةةاهش  ةةةةةةةةي أهملمةةةةةةةةأهوهم يةةةةةةةةر ه
الملةةةةةمم أهال طوليةةةةةأهالتةةةةةةرهتوتةةةةةر همةةةةةةاهانلةةةةةطور  هوه ةةةةةةياهال ةةةةةح  أهالح ي ةةةةةةأه مةةةةة هتحويةةةةةةده

ه1. ماه    رهوهنعأه  ل عا

 تاهارتومرةةةةة ه لةةةةة هالحةةةةة يعه ةةةةةاهرشةةةةة  هالروايةةةةةأهالعر يةةةةةأهلةةةةةر رده اهللةةةةة هاةةةةةرهان ةةةةةرأهثةةةةةتوراه
وه اه–ممتةةةةة  ه ةةةةةرهالتةةةةةراعهالعر ةةةةةرهالوةةةةة ي  ه وةةةةة ه ةةةةةرةهالعةةةةةر ه روا ةةةةة هم تم ةةةةةأهمةةةةةاهالوةةةةةصه

م ةةةةةاهن ةةةةةصهالحةةةةةر هكمةةةةة هرثةةةةة ه عةةةةةضهالو ةةةةةصهه-لةةةةة هيةةةةة  مواه عضةةةةةل ه ةةةةةره طةةةةة رهان  
وهوهال تةةةةةةةةةو ها لةةةةةةةةة ميأ هوهاللةةةةةةةةةيرهالت ري يةةةةةةةةةأ هوهان  يةةةةةةةةةأه هه  يةةةةةةةةة  هالعةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةرهكتةةةةةةةةة ه

ا هوه   ةةةةة رهالممةةةةةود هون ةةةةةةصهموةةةةة  هوهن ةةةةةصهان طةةةةة ال يريةةةةةأ هوهرةةةةةوا رهالةةةةة    هوهالح
ان  ةةةةةة رهوهانلةةةةةةم رهوهالعث  ةةةةةة  هوهن ةةةةةةصهالعشةةةةةة   ههانر يةةةةةة  هوهال ةةةةةة لحيا هون ةةةةةةص

وهن ةةةةةةةةصهالحيةةةةةةةةواا هوهكتةةةةةةةة هالرحمةةةةةةةةأهون ةةةةةةةةصهالعةةةةةةةة ل هاو ةةةةةةةةرهم ةةةةةةةةارهرلةةةةةةةة لأهال  ةةةةةةةةرااه
 هوالمو مةةةةةةةة أهوهالو ةةةةةةةةصهال ملةةةةةةةة رهالرمةةةةةةةةز هلممعةةةةةةةةر  هوهالتوا ةةةةةةةة هوهالزوا ةةةةةةةة هش ةةةةةةةةاهشةةةةةةةةلي 

الحك يةةةةةةةة أهال را يةةةةةةةةأ هوهن ةةةةةةةةصهانم ةةةةةةةة اهوهطيرهوهم ةةةةةةةةارهحةةةةةةةةرها ةةةةةةةةاهيوضةةةةةةةة ا هوهانلةةةةةةةة 
الحك يةةةةةةة أهالشةةةةةةةع يأهالو ةةةةةةةير هوهالطويمةةةةةةةأهم ةةةةةةةاره لةةةةةةةةهليمةةةةةةةأهوهليمةةةةةةةأهوهاللةةةةةةةيرهالشةةةةةةةع يأهوه
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ه7178 روطةةةةأهال ةةةة  ه ةةةةرهتحةةةةواهملةةةةير هالوةةةةصهوهظلةةةةورهالروايةةةةأهالعر يةةةةأهت ةةةة  هلةةةةرأه يراةةةة ه
ك يةةةةةةرهتةةةةةة  رأه لةةةةةة هحةةةةةة هملةةةةةةير هالروايةةةةةةأهنةةةةةة هوهمةةةةةة ه اهه  زيرةةةةةة  التةةةةةةرهظلةةةةةةرأه يلةةةةةة هراويةةةةةةأه

ه1  ره  لثتورهالو  يأهالعر يأهالو يمأ.  لشكاهان  ر هلكاهتلدهشهير رهماهالت 

الروايةةةةةأه ةةةةةرهالعةةةةة ل هالعر ةةةةةر هالةةةةةترتثر ه اهرشةةةةة  هالروايةةةةةأهمةةةةةاه ةةةةة اه رالةةةةةتر هلرشةةةةة  ه
رشةةةةةةة تل ه ةةةةةةةرهالم ةةةةةةةر  هوهلتوضةةةةةةةي هتلةةةةةةةدهيمكةةةةةةةاه اهرةةةةةةة رثل ه ةةةةةةةرهالمشةةةةةةةر هت تمةةةةةةةةه ةةةةةةةاه

هك لت لرر

 المشرق:نشأة الرواية العر ية  ي -2-1

 تاهكةةةةةةة اه عةةةةةةةةضهال ارلةةةةةةةةياهيةةةةةةةةر طهالروايةةةةةةةأه عر  ةةةةةةةةرهالو ةةةةةةةةصهان ةةةةةةةةرأ ه يعةةةةةةةة ا ه
الروايةةةةأهللةةةة هثةةةةتورهوه شةةةةك همةةةةاه شةةةةك اهالو ةةةةأهوهالحك يةةةةأ ه ةةةة اهتلةةةةدهيلةةةةترترهالوةةةةواه ةةةة اه

الةةةةت ه ةةةةرةهاةةةةتاهال ةةةةاهممةةةة  ه ةةةةره عةةةةضهمةةةة هثةةةة  هم  و ةةةة ه ةةةةره  ةةةةواه ةةةةرهان  هالعر ةةةةره
 هوه2 مةةةةةةةتاررهوهالحريةةةةةةةر الزمةةةةةةة اهاللكتةةةةةةة هالثةةةةةةة حظ هوها ةةةةةةةاهالمو ةةةةةةة  هوهمو ومةةةةةةة أه ةةةةةةة ي ه

لكةةةةاه عةةةةضهال ارلةةةةياه مةةةة ه ةةةة ةهزم  لةةةة هيةةةةرواه اهالروايةةةةأه ةةةةاهملةةةةتور  هوهمةةةةاهاةةةة ش ه
العشةةةةةرياهمروطعةةةةة ه ةةةةةاهان  ه  لةةةةةم  ياه  اةةةةة  هالةةةةةت هي لةةةةةرهان  هالو  ةةةةةره ةةةةةرهالوةةةةةراه

هالعر ةةةةةةره ةةةةةةره ريتةةةةةةدهالت ري يةةةةةةأ هوهيةةةةةةرا هشةةةةةةي  هث يةةةةةة اه وثةةةةةة  ها ت ةةةةةة اه ةةةةةة ل ر  هكمةةةةةة هيةةةةةةرأ
 ةةةةره اهالروايةةةةأهالعر يةةةةأهرشةةةة أه ةةةةرههي تمةةةةةها رةةةة اشه   طةةةةرسه ةةةة   هالةةةةر  هر لةةةةده يوةةةةواهر

ه ه ال ر ه وهمت  راه دهت  يراهش ي االع رهالح يعه ر هموت ل هماه

مرةةةةةة ظرهوه  ةةةةةة  ه ا ه ةةةةةة ح ل هحلةةةةةةياهايكةةةةةةا هالتةةةةةةره لةةةةةةم روايةةةةةةأه زيرةةةةةة  هلمحمةةةةةة ه
  هالم ةةةةر  ه ةةةةاه ةةةة أه ومةةةة ه ةةةة  هم ةةةةر هوهنةةةة ه ةةةة أهاةةةةت هالروايةةةةأه تحةةةة ه ةةةةرهانه ري يةةةةأ

وهه واهروايةةةةةةةةةةأهوانعيةةةةةةةةةةأه ةةةةةةةةةةرهان  هالعر ةةةةةةةةةةرهالحةةةةةةةةةة يع هوهارةةةةةةةةةة هي ةةةةةةةةةة  ه  طةةةةةةةةةةرسه ةةةةةةةةةة   
ا تراضةةةةةةده مةةةةةة ه  ت ةةةةةة رهاةةةةةةت هالروايةةةةةةأه تحةةةةةة ه ةةةةةةرهان  هالعر ةةةةةةر هوهيشةةةةةةيره لةةةةةة هالمونةةةةةةةه
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تلةةةةةميتل هروايةةةةةأ ه ةةةةة هيعةةةةة ا هتةةةةة ه مةةةةة ه ةةةةة ح ل  ه لةةةةةوهلةةةةة هيثةةةةةر ه ةةةةةرهال  ايةةةةةأهحالمترةةةةة نضهل
 ةةةةةةرهان  هالم ةةةةةةر  هوهيةةةةةةرأه طةةةةةةرسه ةةةةةة  ه اهاةةةةةةت ه ةةةةةةرهمواضةةةةةةي ه  ةةةةةةرأه تحةةةةةة هث يةةةةةة اه

هالروايأهتتميزه ميزتياهام ر

ه.ال ر يأره لرهتت تأه  ل ر هوه واط دهمم  ه رهش وصهالروايأ7

.الوطريةةةةةةةأه وهالم ةةةةةةةريأره وةةةةةةة هات ةةةةةةةتأهالروايةةةةةةةأهمةةةةةةةاهالريةةةةةةةةهالم ةةةةةةةر هملةةةةةةةرح هنحةةةةةةة اعه2
روايةةةةةةأهوهاةةةةةةت هاله ليةةةةةةدهيةةةةةة هم ةةةةةةره اةةةةةة   رهاةةةةةةت هالو ةةةةةةأهالتةةةةةةره اةةةةةة اا ه لةةةةةة هم ةةةةةةرهنةةةةةة   

ه.1 لم رهر لرهووثو  

هكةةةةةتلدهيةةةةةرأه طةةةةةرسه ةةةةة  ه اهر انثرحةةةةةأهالمتكلةةةةةر  هلث ةةةةةرااه ميةةةةةاهث ةةةةةراا هتتحوةةةةة 
 يلةةةةة ها تةةةةة اهالميزتةةةةة ا هوهنةةةةة هرشةةةةةرأهن ةةةةةاهزيرةةةةة ه ةةةةة ك رهمةةةةةاهلةةةةةرتيا هوهمةةةةة هتلةةةةةدهلةةةةة هتعةةةةة ه

هالروايأهانول .

الو ضةةةةةةر ه لةةةةةة هالمح ولةةةةةةأهالرا ةةةةةة  ههيشةةةةةة اهالريةةةةةة   ه ةةةةةةرهمثةةةةةة اهالروايةةةةةةأهتشةةةةةةيره ايمةةةةةة ا
التةةةةةةرهنةةةةةة  ه لةةةةةة ه لةةةةةةميم اهال لةةةةةةت رر هالةةةةةةت هرشةةةةةةرهمح ولتةةةةةةدهالروا يةةةةةةأه مةةةةةة ه ةةةةةة ح أهمثمةةةةةةأه

وه لةةةةةةةةتاهرةةةةةةةةرأه اهه7111 ةةةةةةةةرهثرةةةةةةةة اهالشةةةةةةةة   ه ةةةةةةةة  ههاللةةةةةةةة  أهوه لةةةةةةةةم ا ه الثرةةةةةةةة اهال يروتيةةةةةةةة
نأه ةةةةةةرهمةةةةةةي  هالروايةةةةةةأ هال ةةةةةة ح ياهالم ةةةةةةريياه مةةةةةة هال  ةةةةةةوصهيثعمةةةةةةواهمةةةةةةاهم ةةةةةةرهلةةةةةة  

  رل  ر ةةةةةأهرشةةةةة  هالروايةةةةةأه عةةةةة هتلةةةةةدهوهلمعر تلةةةةة ه ةةةةةرهزمةةةةةاهواحةةةةة  هتلةةةةةدهه مةةةةة ه ويةةةةةأهاننطةةةةة ر
ه2ظرو دهاشنت   يأهوهالت ري يأهوهاللي ليأ. اهلكاه م ه

 لةةةةتاهيتضةةةة همةةةة هلمروايةةةةةأهالشةةةةرنيأهوهالم ةةةةريأهتح يةةةة اماه وره ةةةةةرهملةةةة رهتطةةةةورهوهاكتمةةةةة اه
نةةةة ه  نةةةةأهاةةةةتاهال ةةةةا هكمةةةة هتظلةةةةرهرو ةةةةأه  ةةةة اعهالةةةةروا يياهالمشةةةة رنأهمةةةةاه ةةةة اهت ةةةةويرا هلموا

هوهاحتراة.
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هنشأة الرواية العر ية  ي المغرب العر ي:-2-2

 اهالروايةةةةةأهال ريةةةةةأه ةةةةةره نطةةةةة رهالم ةةةةةر هالعر ةةةةةرهح ي ةةةةةأهالظلةةةةةوره ةةةةة لر  همةةةةةاهوثةةةةةو ه
تةةةةةةةراعهلةةةةةةةر  هلةةةةةةة أهاةةةةةةةت هالشةةةةةةةعو  هتشةةةةةةةترده ةةةةةةةره عضةةةةةةةدهمةةةةةةة ه واهالمشةةةةةةةر هالعر ةةةةةةةر هوه

مةةةةاهتع نةةةة هالحضةةةة راأ ههشةةةةل تدتتميةةةةزه ةةةةره عةةةةضهر ةةةةره  عةةةةاهتميزاةةةة هالتةةةة ري رهرظةةةةراهلمةةةة ه
تطوراةةةةة هكةةةةة اهوه اهك رةةةةةأهرشةةةةة  هالروايةةةةةأهمتةةةةة  ر هرلةةةةة ي ه ةةةةةره نطةةةةة رهالم ةةةةةر هالعر ةةةةةره ةةةةة اه

لةةةةةةريع ه ته اه تةةةةةةر هاللةةةةةة عيري أهمةةةةةةاهالوةةةةةةراهالعشةةةةةةرياهك رةةةةةةأه تةةةةةةر هتشةةةةةةكاهالتثر ةةةةةةأهالروا يةةةةةةأه
 ضةةةةةة  تر هر أه ليرةةةةةةة ه ةةةةةةاه ةةةةةةةرر ه مةةةةةةة  ه معلةةةةةةة هموولةةةةةةأهالمشةةةةةةةر ههالم  ر يةةةةةةأهالتةةةةةةةرهتحطمةةةةةةأ

  ةةةةة ا  هوهتمويةةةةة همةةةةةاهثلةةةةةأهثةةةةة اهاللةةةةةر ي أه  ةةةةة ا  هوهروةةةةة اهمةةةةةاهثلةةةةةأهوهتطةةةةةوره عمةةةةةره ةةةةةرهم
ه1.   رأ

العر يةةةةأه لةةةة ه كةةةةر همركزيةةةةأهمز وثةةةةأ ههلةةةةتلدهر مةةةةصهمةةةةاهالحةةةة يعه ةةةةاهنضةةةةيأهرشةةةة  هالروايةةةةأ
ه ال ةةةةةةح  أ ولةةةةةة  طهالثم ايريةةةةةةأهوهاةةةةةةره اهالروايةةةةةة أهالعر يةةةةةةأهانولةةةةةة هظلةةةةةةرأهمرت طةةةةةةأه  ل

العر يةةةةةةةأ هالتةةةةةةةرهتةةةةةةة  ره يلةةةةةةة هظلةةةةةةةورهالروايةةةةةةةأهلتةةةةةةة  ره ةةةةةةةروزهالولةةةةةةة  طههوه اهكةةةةةةةاهاشنطةةةةةةة ر
التثر ةةةةةةأهالروا يةةةةةةأه الثم ايريةةةةةةأ هوهمةةةةةة ه  أه ليةةةةةةدهمةةةةةةاهتحةةةةةةوشأهكةةةةةة اهالرمةةةةةةوت هالةةةةةةت هاةةةةةةوه

لةةةةةةتلدهظمةةةةةةأهتةةةةةة وره ةةةةةةره مكلةةةةةة ه التةةةةةةرهرثحةةةةةةأه ةةةةةةرهمواك ةةةةةةأهلةةةةةةيرور همتطةةةةةةور  هه الم ةةةةةةريأ
ه2  ر ه  رأ.مح كيدهت ر هوهمع رضأهطورا هوه  ممأه م هالتث وزهوهالتميزهت

 مةةةةةة هالةةةةةةر  همةةةةةةاها ةةةةةةت ةهرشةةةةةة  هالروايةةةةةةأه ةةةةةةرهالمشةةةةةةر هوهالم ةةةةةةر ه شه اهالروايةةةةةةأه
 هوهتةةةةةةة  رأهالروايةةةةةةةأه ك ةةةةةةةره لةةةةةةةر أهالةةةةةةةزماهوهواك ةةةةةةةأهثميةةةةةةة هالتطةةةةةةةوراأهالح  ةةةةةةةمأه يلمةةةةةةة ه

ت يةةةةةرهالظةةةةةروةه كةةةةةاهثيةةةةةاهمةةةةةاهالةةةةةروا يياهلةةةةة هيكةةةةةاهيوترةةةةة ه  لتو ليةةةةة هالتةةةةةرهوضةةةةةعل هالثيةةةةةاه
هالت هل وده.ه

ه
                                                           

1
 .13صالح ، أبحاث في الرواية العربية ص ،مفقودة   -

2
، 1دار االمان الرباط، ط-يقطين: قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود و الحدود، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف،سعيد  -

 .71، ص 2010
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 لمرواية :الدع ئم الفنية  -

اللةةةةر هوالحةةةةوارهوالو ةةةةةهلتشةةةةكاهه  مرلةةةة هرهتتةةةة ا اهانلةةةة لي هالتع يريةةةةأهال ريةةةةأه ةةةةرهالروايةةةةأ
ه1  رهالرل يأهالح كأهال ريأهوهالترهتشكاهال ر  هالو  ر.

 مةةةة ه ةةةةرارهال رةةةةواهالر ريةةةةأهان ةةةةرأهتوةةةةو ه مةةةة ه  ةةةة   ه ريةةةةأهتلةةةة   ا ه ةةةةرهتوضةةةةي ههالروايةةةةأ
مو  ةةةةة ا هلموةةةةةة رههال لةةةةةةيط هو ةةةةةةرهاةةةةةةتاهال ةةةةةة  هلةةةةةرتر واه  ل رالةةةةةةأهكةةةةةةاه ر ةةةةةةرهمةةةةةةاهاةةةةةةت ه

هال     هال ريأهلمروايأره

الارد :                                                 -  

ه ل ه اوه هالترهيوو  هالروا يأ هالرصهو و ههالعمميأ ه ره ر   هوال يتهوالتراكي هالوار   الراو  
 يت هاللر ه رواهالح   أهماهه  2 لط يعأهثرلد هوهو  هط يعأهالزماهالت هتو ه يدهانح اع

تااهالك ت ه ل هالورنأه اهطري هالم أهوهر م ه ت هاللر ه اهطري هالحواره وه م هلل اه
 ح أهالش  ي أ هواتاهم هلمره  نلمو ه يرهالم  شر ههون هيوو هالك ت هم  شر ه     ره

مثموعهالواض هه ر  للر هار هاوه عاهالحكرهالمرترهلممحكره وه تاهش ر هالتعمي ه 3 م هيثر 
ال ي لرهالت هير ر ه يد هوالت هيرتثدهالل ر هوالملرو هلدهورو  ه  لمحكرهالرصهاللر  ه
هالت ه هالك   هما ه يض  ه ا هالل ر   هيرتثد هال ط  هاللر  هالت  ه وطهما هيتكوا الت هش

ه4 يم ظدهالمم مواهويلتشل ه دهالل ر .

 مةةةةة هلةةةةةيرهواحةةةةة  هولةةةةةةر هالتتةةةةة   هالم ضةةةةةره   ةةةةةاهاللةةةةةر ه ةةةةةرهالم ةةةةةأهالعر يةةةةةأهاةةةةةوه
الحةةةةةة يعهوالوةةةةةةرا  همةةةةةةاهاةةةةةةتاهالمرطةةةةةة هاششةةةةةةتو نر ه ةةةةةة ه  ةةةةةة  هاللةةةةةةر هيطمةةةةةة ه ةةةةةةرهان مةةةةةة اه
الو  ةةةةيأه مةةةة هكةةةةاهمةةةة ه ةةةة لةهالحةةةةوار ه ةةةة هلةةةة هيم ةةةةعه اهتطةةةةورهم لةةةةو هاللةةةةر ه مةةةة ه ي مرةةةة ه
اةةةةت ه ةةةةرهال ةةةةر هالةةةة همعرةةةة ها ةةةةط حره اةةةة هوه شةةةةما ه حيةةةةعه  ةةةة  هيطمةةةة ه مةةةة هالةةةةرصه

                                                           
1

 .102، ص 1988، 1لوكاتش: نظرية الرواية، ترجمة الحسين سحبان، منشورات التل، مطبعة الجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط،جورج  -
2

 .281: الموسوعة االدبية، ص دادوة نبيل و ،فيصل  ،األحمر  -
3

 .155بطرس: اآلدب تعريفه أنواعه مذاهبه، ص ،نيوساانطو -
4

 .121، ص 2009، 1: تحليل الخطاب السردي و قضايا النص، منشورات دار القدس العربي، وهران الجزائر، طعبد القادر، شرشال  -
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ره رمتةةةةةةةةةده ك رةةةةةةةةةدهالطريوةةةةةةةةةأهالتةةةةةةةةةرهي ت راةةةةةةةةة هالةةةةةةةةةراو ه وهالحكةةةةةةةةة  ره وهالروا ةةةةةةةةةره وهالو  ةةةةةةةةة
الوةةةةةةة صه وهحتةةةةةةة هالم ةةةةةةة عهالشةةةةةةةع رهليوةةةةةةة  ه لةةةةةةة هالحةةةةةةة عه لةةةةةةة هالمتموةةةةةةةر ه كةةةةةةة اهاللةةةةةةةر ه تاه

ه1. رليرهلك  هوهلكاه ره ور هحكر

مةةةةةةةةاه ةةةةةةةة اهاةةةةةةةةتاهرلةةةةةةةةترتره اهاللةةةةةةةةر ه تاهاةةةةةةةةوه حةةةةةةةة أه  واأهالك تةةةةةةةة هالروا ةةةةةةةةرهوه
 ميلةةةةةة همحةةةةةة وشهالةةةةةةت  الل ه ع لمةةةةةةدهالو ةةةةةة صهال رةةةةةة اه ةةةةةةرهتوةةةةةة ي هر يتةةةةةةدهلمحيةةةةةة  هالتةةةةةةره ةةةةةة ره

ال رةةةةةر هوهاللةةةةةر همةةةةةاهر حيةةةةةأه  ةةةةةرأهنةةةةة هيطمةةةةة ه مةةةةة هكةةةةةاهاةةةةةت هانرةةةةةواعهالر ريةةةةةأهالتةةةةةرهتت ةةةةةته
ايكةةةةةاهالروايةةةةةأهن ل ةةةةة ه ةةةةةره ر  لةةةةة وه تاهكرةةةةة هنةةةةة هتون رةةةةة ه رةةةةة هاللةةةةةر ه ح ولرةةةةة هتويةةةةةي ه ور ه ةةةةةره

هالتع يره  رر هلروةهار ه يض ه ر ه ر رهالو ة.

 الوصو:-

ه2انلةةةة سهالةةةةت هت رةةةة ه ميةةةةدهالروايةةةةأهمةةةةاهحيةةةةعه  مةةةةأه حةةةة ا ل هيةةةةرا ه حةةةة هالروةةةة  ه  رةةةةد
وهيوةةةةةةو هالو ةةةةةةةه ةةةةةةرهال عةةةةةةاهاللةةةةةةر  هموةةةةةة  هالعمةةةةةةو هال وةةةةةةر هالةةةةةةت هيعطةةةةةةرهلليكةةةةةةاهالةةةةةةرصه

لةةةةةةيسهاللةةةةةةةر ه ةةةةةةرهحويوتةةةةةةةدهانولةةةةةة ه شهو ةةةةةةة  هلونةةةةةة   هوه حةةةةةةة اعهه ا ت الةةةةةةدهوهالةةةةةةةتو متد هو
ه3 تت ممل ه ح اعه ره ط رهزم ررهوهمك رر.

رهي ةةةةةةياهلرةةةةةةة هالوظي ةةةةةةةأهالتةةةةةةرهيوةةةةةةةو ه لةةةةةة هالو ةةةةةةةةه ةةةةةةةرهي كةةةةةة هاةةةةةةةتاهالمعرةةةةةة هر  هر ةةةةةةة
الروايةةةةأ ه لةةةةوهيلةةةةت   هليوةةةةو ه ةةةة ور ه ةةةةرهتح يةةةة ه طةةةة رهوهت ةةةةويرهالشةةةةكاهال يزيوةةةةرهلت طةةةة اه
وهالش  ةةةةةةي أهالر يلةةةةةةيأ هوه مةةةةةة ه ةةةةةة ل هي كةةةةةة ه  ضةةةةةةاهتشةةةةةة  لدهمةةةةةة ه ةةةةةة ل هالوانةةةةةة ه رةةةةةةدهشه

تةةةةة ه اهي عةةةةاهلةةةةةوأهت ةةةةةويرهاةةةةةتاهالوانةةةةة هوهرومةةةةةدهوه يضةةةة  ه عةةةةةضهان كةةةةة رهالتةةةةةرهيةةةةةرأهالك 
للةةةةة ه اميةةةةةأ هوه   ضةةةةة  أه مةةةةة همةةةةة هي  يةةةةةدهالو ةةةةةةه ةةةةةرهلةةةةة ياهتح يةةةةة ه طةةةةة رهلمحةةةةة عه  رةةةةةده
 و ةةةةةةةة دهواحةةةةةةةة اهمةةةةةةةةاهان واأهانل لةةةةةةةةيأهالتةةةةةةةةرهيلةةةةةةةةت  مل هالك تةةةةةةةة هالروا ةةةةةةةةرهضةةةةةةةةماهمةةةةةةةة ه
يلةةةةةةت   همةةةةةةاه  واأه  ةةةةةةرأ هيوظةةةةةةةهمةةةةةةاه ثةةةةةةاهر ةةةةةة هالحيةةةةةة  هالتةةةةةةرهت ةةةةةة ل هالروايةةةةةةأهمةةةةةةاه

                                                           
1

 .56و امتداد الحكاية قراءة في نصوص جزائرية و عربية معاصرة، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ص  : السردعبد القادر، بن سالم  -
2

 .56، قسنطينة ، الجزائر، ص 2014، جوان 21: مجلة العلوم االنسانية، تقنيات اللغة في مجال الرواية االدبية، عددمحمد العيد ، تاورتة -
3

 .212، ص 2003االبداع االدبي، دار العرب للنشر و التوزيع، د،ط : شعرية المشهد فيحبيب ، مونسي -
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م تم ةةةةةةةةةأ هوهمظةةةةةةةةة ارهالش  ةةةةةةةةةي أه مةةةةةةةةة كاهوه شةةةةةةةةةي  هوه حيةةةةةةةةة   هوهالمرةةةةةةةةة ظرهالط يعيةةةةةةةةةأهال
ال ر يةةةةأهوه ي تلةةةة هاشثتم  يةةةةأ هلةةةةوا ه ك رةةةةأهاةةةةت هال ريةةةةأه ةةةةرهالم يرةةةةأه  ه ةةةةرهلريةةةةةهوهتلةةةةده
و وةةةة هلتع نةةةة هال  ةةةةواهوهالشةةةةلورهوهمةةةة هيتلةةةة ه ةةةةدهكةةةةاهزمةةةةاهمةةةةاهم مةةةة هو ةةةة  أ هوهلعةةةةاه
 اةةةة همممةةةة ه رةةةةرهيتثمةةةة ه ةةةةرهالروايةةةةأهمةةةةاه ةةةة اهالةةةةت  امل هلمو ةةةةةهاةةةةوه ةةةةط هالحركةةةةأه ةةةةاه

 كةةةةةةةةسهالةةةةةةةةت  امل هلملةةةةةةةةر ه وهالحةةةةةةةةوار هحيةةةةةةةةعهيةةةةةةةةت ه ةةةةةةةةرضهانحةةةةةةةة اعهوهلةةةةةةةةكورل ه مةةةةةةةة ه
تواليلةةةةة  هوهحركةةةةةأهالش  ةةةةةي أهوهت   ملةةةةة همةةةةة هانحةةةةة اعه وهت   ملةةةةة ه يمةةةةة ه يرلةةةةة  هوهاكةةةةةتاه
  رةةةةةةدهاتاهكةةةةةةة اهاللةةةةةةةر هي ةةةةةةة ح هحركةةةةةةةأهانحةةةةةةة اعهوهالش  ةةةةةةةي أهوهحركةةةةةةةأهالةةةةةةةزماهتاتةةةةةةةد ه

 رشةةةةة  رهيترةةةةة واه ةةةة اهالو ةةةةةةهيتعمةةةةة ه عةةةةرضهانمكرةةةةةأهوهالمظةةةةة ارهال  رثيةةةةةأه  رةةةةده لةةةةةمو ه
تكةةةةةةةرهانشةةةةةةةي  ه ةةةةةةةرهمظ اراةةةةةةة  هالحلةةةةةةةةرهوهيوةةةةةةة مل هلمعةةةةةةةياه  هالرظةةةةةةةره م ةةةةةةةاهانشةةةةةةةةك اهوه

هانلوااهوهالظ ا.

 ميةةةةةده ةةةةة اهالو ةةةةةةهلةةةةةدهمةةةةةاها مك ريةةةةة أهمةةةةة هيلةةةةةتطي ه والةةةةةطتل هتثلةةةةةي هالمر يةةةةة أه
وه يةةةةةةرهالمر يةةةةةة أه ةةةةةة هحةةةةةة و  ه ةةةةةةرحاهرلةةةةةةتطي همةةةةةةاه ةةةةةة اهالو ةةةةةةةه وهالرلةةةةةة ه  ل ةةةةةةأه اه
تثلةةةةةةةة هاللي كةةةةةةةةاهوهانشةةةةةةةةك اهوهانلةةةةةةةةواا هوهانحثةةةةةةةة   هوهرلةةةةةةةةتطي هكةةةةةةةةتلده اهرحةةةةةةةة  هرةةةةةةةةوعه

عواطةةةةةةةةةةةةةهوهالروايةةةةةةةةةةةة هوهان ةةةةةةةةةةةةواأهوهالةةةةةةةةةةةةروا  هوهالمةةةةةةةةةةةةتان أهوهالملةةةةةةةةةةةةتوي أ هوهحتةةةةةةةةةةةة هال
الميةةةةةةوشأهال شةةةةةةريأ هوهمةةةةةةاهارةةةةةة هرلةةةةةةتطي ه اهر كةةةةةةره ةةةةةةرهالت ةةةةةةويرهالم ةةةةةةو  ه رةةةةةةده يثةةةةةة  هشه
رلةةةةة  رهيتثةةةةة وزهال ةةةةةورهالمر يةةةةةأهشه مةةةةة ه رةةةةةدهتشةةةةةكياهلتشةةةةةك اهوهانلةةةةةوااه حلةةةةة  هوهلكةةةةةاه

يثمةةةةة همظةةةةة ارهالمحلولةةةةة أهمةةةةةاه  ةةةةةواأهوهروا ةةةةة هوهالةةةةةوااهوه شةةةةةك اهه  مةةةةة ه رةةةةةدهتشةةةةةكيا
 هوهاةةةةةتاهمةةةةة هيةةةةة   ه  ل  يةةةةةأهالتةةةةةرهيلةةةةة ةه ليلةةةةة هالروا يةةةةةواهوه1 توهظةةةةة اهوهمممولةةةةة أ...ال

 ةةةةةرهالتمليةةةةة هنحةةةةة اعهي مةةةةة هال ي ةةةةةأهالزم ريةةةةةأهوهال ي ةةةةةأهالمك ريةةةةةأهوهمرلةةةةة هتح يةةةةة ه المتم مةةةةةأره
وهتوضةةةةةةةي همعةةةةةةة ل هش  ةةةةةةةي أهالروايةةةةةةةأهكمةةةةةةة ه رلةةةةةةة هيعمةةةةةةة واه ليةةةةةةةدهليكةةةةةةةواهلروايةةةةةةة تل همةةةةةةة أه

ه2.  طوا

                                                           
1

 .57ص  مجلة العلوم االنسانية، األدبية،  تقنيات اللغة في مجال الرواية :محمد العيد ، تاورتة -
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 .100: نظرية الرواية، ص جورج لوكاتش -
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 الحوار:-

الةةةةةةت هيةةةةةةوحره  لحويوةةةةةةأهه  رةةةةةةدهاةةةةةةوهمةةةةةةاه اةةةةةة همةةةةةة هنيةةةةةةاه ةةةةةةرهو ةةةةةةةهالحةةةةةةوارهال رةةةةةةر
 هاةةةةةتاهيعرةةةةةره اهالحةةةةةوارهيكةةةةةواه1 تحيةةةةةر مظةةةةة ارهوه ةةةةةره   يةةةةة هش  ةةةةةي أهالمالك مرةةةةةأهورا هال

 ةةةةةةةةياهش  ةةةةةةةةي أهالروايةةةةةةةةأهوهيعمةةةةةةةة ه ليةةةةةةةةدهالروا ةةةةةةةةرهليكشةةةةةةةةةه ةةةةةةةةاهش  ةةةةةةةةي تدهوه  عةةةةةةةة   ه 
ه2 الر ليأ هكم ه رل هتعيرده م ه ر  هالح كأهالو  يأ.

الملةةةةةةةرحي أهالم ريةةةةةةةأه رةةةةةةة  اه ريةةةةةةة هه تاهالحةةةةةةةوارهكةةةةةةة  هش  ةةةةةةةي أه ةةةةةةةرهالروايةةةةةةة أهو
 حيةةةةةةةعهترتوةةةةةةةرهلةةةةةةةده حلةةةةةةةاهانلةةةةةةة لي هالمع ةةةةةةةر ه ةةةةةةةاهالشةةةةةةةعورهوهالع ط ةةةةةةةأهوه ةةةةةةةاهان كةةةةةةة ره
التكيةةةةةأ ه ةةةةة لحواره تاه ك ةةةةةره   ةةةةة ح هوه يثةةةةة زاهوها ت ةةةةة راهمةةةةةاهالمح   ةةةةةأهالةةةةةرهتتلةةةةة هالةةةةة ه

هانح  يعهالترهن هشهيكواهلل ه مأه موضوعهالمح   أ.

 ةةةةةةرهوهالحةةةةةةواره شةةةةةةكاه ةةةةةة  هالكشةةةةةةةه ةةةةةةاه  مةةةةةة  همةةةةةةاه اةةةةةة ه  ةةةةةة  صهالحةةةةةةوارهالرواهههههه
الش  ةةةةةةي أهلةةةةةةوا اهك رةةةةةةأهاةةةةةةت هالش  ةةةةةةي أهروا يةةةةةةأه وهملةةةةةةرحيأ ه مةةةةةةاه ةةةةةة اهتح وراةةةةةة ه

تتضةةةةةة هم مةةةةةة هكةةةةةةاهه-ش  ةةةةةةيت اهتتحةةةةةة وراا ه وه ر يةةةةةة همةةةةةةاه ةةةةةة اهحةةةةةةواره ا مةةةةةةر– ر  يةةةةةة ه
ش  ةةةةةيأ هوهيتعةةةةةرةهالمتموةةةةةره مةةةةة هط يعةةةةةأهالش  ةةةةةي أه ةةةةةرهان مةةةةة اهال ريةةةةةأ هوه ةةةةةرهاةةةةةتاه

 شةةةةةة رهالروةةةةةة  ه لةةةةةة ه اةةةةةة هالوظةةةةةة  ةهالتةةةةةةرهي  يلةةةةةة هالحةةةةةةواره ةةةةةةرهالر ةةةةةةوصههالمعرةةةةةة ه  لةةةةةةتاأ
 ان  يأه شكاه   هوهارر

ه م هثوه   هلمرص.-

ه  ط  هالمعموم أ.-

هتطويرهالرصهماه  اهالحوا عهحت ها  ض  ه ل ه ل هالعو  .-

هالكشةه اهالر لي أهالش  ي أهمتح ور ه رهالر وصهان  يأ.-
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هي و ه اهرشيره ل ه ردهار دهرو  اهماهالحوارهام رههههه

هالش  ةةةةةةةي أه ةةةةةةةرهالر ةةةةةةةوصهان  يةةةةةةةأهلةةةةةةةوا الحةةةةةةةوارهال ةةةةةةة رثررهالةةةةةةةت هيةةةةةةة وره ةةةةةةةياههأوا:
هك رأهروايأه وهملرحيأه وهن أهن ير .

الحةةةةةوارهالةةةةة ا مره وهالر لةةةةةررهوه ةةةةةرهاةةةةةتاهالرةةةةةوعهمةةةةةاهالحةةةةةوارهتكمةةةةة هالش  ةةةةةيأههو الثللللل ني:
 هال ةةةةةةو ه ةةةةةةد هوهكةةةةةة اهكتةةةةةة  هالروايةةةةةةأهوهتوةةةةةة ره وهشهتةةةةةةر لةةةةةةل ه حةةةةةة يعه ةةةةةة صهثةةةةةة ا هنةةةةةة هشه

يلةةةةةةت  مواهاةةةةةةتاهالحةةةةةةوارهالر لةةةةةةره وةةةةةة رهمحةةةةةة   هوهلكةةةةةةاهارةةةةةة دهاشاهروايةةةةةةأهتيةةةةةة رهالةةةةةةو ره
هالت هيلت ه يدهالم لةه ت ويرهالحي  هالر ليأهلمش  ي أه طريوأهتمو  يأ.

مةةةةةةةة ه ةةةةةةةةره اهيكةةةةةةةةواهط مةةةةةةةة هروا يةةةةةةةة هي  لةةةةةةةةت هالعر  ةةةةةةةةرهوه يراةةةةةةةة هي رةةةةةةةةرهالك تةةةةةةةة ه
 ضةةةةث ه ريةةةة هيوامرةةةة ه ةةةةة اهيشةةةة  دهحركةةةةأهالحيةةةة  همةةةةاهحولرةةةةة ه ةةةةاه رةةةةدهيطمةةةة ه ةةةةةرهمتكةةةة م هوهر

 اهيعيةةةةة هتركيةةةةة هالحيةةةةة  ه وهحركةةةةةأهالحيةةةةة  هلتكةةةةةواه ك ةةةةةرهامرةةةةة هوه ةةةةة شهوهارلةةةةةث م هوهثمةةةةة شه
ه1 ماهحي تر هالتره   رتده  را ه اهيعي ه ر  ا ه ري .

وه   ةةةةةةةةأهنولرةةةةةةةة هارةةةةةةةة ه اهالروايةةةةةةةةأهالتةةةةةةةةرهت رةةةةةةةة ه مةةةةةةةة ه ر  ةةةةةةةةرهالموضةةةةةةةةوعهوهانحةةةةةةةة اعه
الش  ةةةةةي أهوهالزمةةةةة اهوهالمكةةةةة ا هتظةةةةةاه يةةةةة شه تهلةةةةة هيتثلةةةةة همةةةةةاه ةةةةة اه  ا هرلةةةةةتهل ةةةةةو ه
مر لةةةةة هلكةةةةةاه ر ةةةةةرهمةةةةةاه ر  ةةةةةرهالروايةةةةةأهمةةةةةاهحيةةةةةعهالمرورةةةةةأهوهالوانعيةةةةةأهوهمةةةةةاهحيةةةةةعه

هالتوري أهاللر هوهالو ةهوهالحوارهمع .

ه

ه

ه

ه
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 إ ج   ت الرواية:-

ال  لةةةة هه ةةةةره حكةةةة هحةةةة ا تل هالرلةةةة يأه ةةةةرهتةةةة ريتهاو ا هالع لميةةةةأ هلةةةة هتعةةةةرةهالروايةةةةأ
ه1. الروم رلرهوهالوانعره ان  رهام رلوأهمتا ياهماهمتاا هالتع يره

  ج ه الروم ناي:ل ا-

مةةةةةاهالمعةةةةةروةه اهالروايةةةةةأهالعر يةةةةةأهمرةةةةةته  ةةةةةأهمع لملةةةةة هال ريةةةةةأه محمةةةةة هحلةةةةةاهايكةةةةةا ه
 هنةةةةةة هرشةةةةةة أهرشةةةةةة  هروم رلةةةةةةيأ هوه7178ري يةةةةةةأه روايتةةةةةةدهالرا ةةةةةة  ه زيرةةةةةة  همرةةةةةة ظرهوه  ةةةةةة  ه

ظمةةةةةأهترمةةةةةوهوهتتر ةةةةةرعه ةةةةةره حضةةةةة اهالروم رلةةةةةيأهحةةةةةوالره ةةةةة عه وةةةةةو ه لةةةةة هرل يةةةةةأهالحةةةةةر ه
توري ةةةةةةةة  هوه تاهك رةةةةةةةأهالروم رلةةةةةةةيأهم رلةةةةةةةةأهالتع يةةةةةةةره ةةةةةةةاهالةةةةةةةةتاأهه7188الع لميةةةةةةةأهال  ريةةةةةةةأه

ه  رةةةةةدهمةةةةةاهالملةةةةةت ع ه اهتعرةةةةة ه - ةةةةةرهالموةةةةة  هانوا–تعرةةةةة ه م لةةةةةو هالومةةةةة هوهنضةةةةة ي هالحةةةةة ه
ه2. لم شرهألأه وه يرا هماهالمشك أهالحويوي م هرحوا ه وض ي هاللي 

اكةةةةةةتاهلةةةةةةيطرأهالر يةةةةةةأهالروم رلةةةةةةيأه مةةةةةة هالروايةةةةةةأهالعر يةةةةةةأه ةةةةةةرهمرحمةةةةةةأهمةةةةةة ه ةةةةةةياهالحةةةةةةر ياه
وهك رةةةةةةةةأهالروايةةةةةةةةأهالروم رلةةةةةةةةيأه ةةةةةةةةرهاةةةةةةةةت هالمرحمةةةةةةةةأهتلةةةةةةةةيره ةةةةةةةةره طةةةةةةةةياهه 7178-7188 

همتوازيياره

التةةةةةةةرهتلةةةةةةةتمل ه حةةةةةةة ا ل همةةةةةةةاهالمثتمةةةةةةة هالةةةةةةةت هيعةةةةةةةيشه يةةةةةةةدههاألو : الروايلللللللة ااج م عيلللللللة:
 همحمةةةةةو هو هتو يةةةةة هالحكةةةةةي  و ه  ةةةةةرااي هالمةةةةة زرر والك تةةةةة  هكمةةةةة هرثةةةةة ه ةةةةةرهروايةةةةة أه ايكةةةةةا 
ه.تيمور  هو هطدهحليا  و ه   سهالعو   

التةةةةرهتلةةةةتوحرهموضةةةةو ل همةةةةاهالتةةةة ريتهكمةةةة هرثةةةة ه ةةةةره  مةةةة اههالثلللل ني: الروايللللة ال  ري يللللة:
ح ي  و  مي  ك ير   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعي ه ثرثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرهزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا ه  ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه وه

وه يةةةةةةةةةةةةةرا  هلكةةةةةةةةةةةةةاههالعري ا و  مي لح ز  و رثي مح وظ و   ةةةةةةةةةةةة هالحميةةةةةةةةةةةةة هثةةةةةةةةةةةةةو  هاللةةةةةةةةةةةةح ر 
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الروم رلةةةةيأه لةةةة هالوانعيةةةةأه لةةةة  هظةةةةروةهالوانةةةة هه الروايةةةةأهالعر يةةةةأهلةةةةر  اهمةةةة هتحولةةةةأه ةةةةا
ه1 العر رهر لد.

 ال ج ه الواقعي:-

 مةةةةةة ه اهالظةةةةةروةهاشثتم  يةةةةةةأهوهال كريةةةةةةأهوهال ريةةةةةةأه ةةةةةةرهالوانةةةةةة هاةةةةةةرهالتةةةةةةرهتلةةةةةة   ه
رشةةةة  همةةةةتا ه   ةةةةره عيرةةةةد هوهاةةةةرهالتةةةةرهتحةةةة  ظه يضةةةة ه مةةةة هالةةةةتمرار هنرةةةةدهيم ةةةةرهح ثةةةة أه

 عةةةةة هالحةةةةةر هالع لميةةةةةأهال  ريةةةةةأ هالةةةةةتو  أه ةةةةة  ههحويويةةةةةأهم  يةةةةةأهوهروحيةةةةةأه مةةةةة ه رضهالوانةةةةة 
هارت  طةةةةة مةةةةةرت طه ةةةةة ن  هالةةةةةوانعرههاشلتةةةةةزا  هوهمةةةةةاهالمعةةةةةروةه اهم ةةةةة  ه رةةةةةواهمرلةةةةة هالروايةةةةةأ

التيةةةةةة راأهالوانعيةةةةةةأه ةةةةةةرهالروايةةةةةةأهالعر يةةةةةةأه ةةةةةةره طةةةةةة رهمةةةةةة هو يوةةةةةة هوهي ةةةةةةع هتح يةةةةةة هتثميةةةةةة أه
يلةةةةةةةم ه رهوانعيةةةةةةةأهرو يةةةةةةةأ هوانعيةةةةةةةأهاشةةةةةةةتراكيأ هوانعيةةةةةةةأهتحميميةةةةةةةأ هوانعيةةةةةةةأه ملةةةةةةة يأه وانعيةةةةةةةأه

م ةةةةةةةةةةأهرمزيةةةةةةةةةةأ هوانعيةةةةةةةةةةأه  ا يةةةةةةةةةةأ ه وهلةةةةةةةةةةحريأ هوانعيةةةةةةةةةةأهث يةةةةةةةةةة   هوهاةةةةةةةةةةت هالت ةةةةةةةةةةري  أهالم ت
اثتلةةةةة  اأهم رلةةةةةيأه لةةةةة هحةةةةة همةةةةة  ه ةةةةة ن  هالمةةةةةتا رهالملةةةةةيطرهاليةةةةةو ه مةةةةة همعظةةةةة ه رةةةةةواعه 

تعةةةةةةةة همةةةةةةةةاه ك ةةةةةةةةرهانرةةةةةةةةواعهالروايةةةةةةةةأهالعر يةةةةةةةةأهالمع  ةةةةةةةةر هالمةةةةةةةةتا هالةةةةةةةةوانعر هتعةةةةةةةة ها   ا لوه
ه2.ط  طر همشك أهالوان هالعر يهالتزام ان  يأه

  لوانعيةةةةةةةأهتعرةةةةةةةرهر يةةةةةةةأهشةةةةةةة ممأهمةةةةةةةاهالك تةةةةةةة ه لةةةةةةة هثميةةةةةةة ه ر  ةةةةةةةرهتثر تةةةةةةةدهحيةةةةةةةعهتكةةةةةةةواه
   هممتةةةةةةز هيتعةةةةةة أهاللةةةةةة طهارعك لةةةةةة ه ةةةةةة  ن هلموانةةةةةة هالةةةةةةت هتع ةةةةةةره رةةةةةةد هوهان  هالةةةةةةوانعره

 رمةةةةةةة همر  ةةةةةةةر هالوةةةةةةةي هال ةةةةةةة    هوهال  ةةةةةةة أهالمك  حةةةةةةةأهمةةةةةةةاه ثةةةةةةةاها  ةةةةةةة  هوهالت يةةةةةةةر ههو
هيثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه اهت كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدهارةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

هالةةةةةةةوانعرهاشتثةةةةةةة  زهيةةةةةةالةةةةةةةت هيت ةةةةةةت هال رةةةةةةة اه ممةةةةةة هيع ةةةةةةةره رةةةةةةدهاةةةةةةةوه اةةةةةة همةةةةةةة هيمه المونةةةةةةة 
هكمتا ه   ر.

ه
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هو مش  ير  :أعالم الرواية العر ية -

حةةةةةةةظه اهك ةةةةةةةر هكتةةةةةةة  هالروايةةةةةةةأه  رةةةةةةة م هرت مةةةةةةةاه ريطةةةةةةةأهان  هالعر ةةةةةةةرهالمع  ةةةةةةةرهر
تةةةةةوحره  ز اةةةةة رهاةةةةةتاهالرةةةةةوعهان  ةةةةةرهالث يةةةةة هرلةةةةة ي ه ةةةةةرهتةةةةة ريته   رةةةةة هالحةةةةة يع هكمةةةةة هر حةةةةةظه

اننطةةةةة رهالعر يةةةةةأ ه ةةةةة  أهتوةةةةة  ه لةةةةةل م أه   يةةةةةأهر ضةةةةةثأه يةةةةةد هوهاةةةةةتاهمةةةةة ه يضةةةةة ه اهمعظةةةةة ه
ان  هتلةةةةيره ةةةةرهتطةةةةورهمطةةةةر هيواكةةةة هلةةةةعرها رلةةةة اهالعر ةةةةرهر لةةةةدهرحةةةةوهحركةةةةأهي كةةةة ه اه

 هوهتوحيةةةةة هاللةةةةة ةهوهتوريةةةةة هال ةةةةةةهوهت  ةةةةةياهاللويةةةةةأ هوهتحويةةةةة هالحريةةةةةأ هتحةةةةة يعهالحيةةةةة 
هالعر رهوهتلده رهكاه م هك لت لررهوهلوةهرو  ه ا هان واأهالروا يأه رهالع ل 

ه.7188ماهم رره حل اه   هالو وسرهالطري هالمل و ه

ه.7111يولةهالل   ررهرحاهشهرزرعهالشوده

ه.7118سهماه ملطياره ل اهكر  رررهرث اه رهالشم

ه.7111لحره مي أرهال   رههههههههههههههه

ه.7111ماهانر ارهلميحأه ريسرهشثر هال لو ه

ه.2111م رسهالرزازرهليمأه لاه

ه.2111ماهل ر ارهحر اهالشيترهحك يأهزار ه

ه.7111 مياهمعموةرهليواها  ريورهههههههههههه

ه.7111ماهلوري ره    هاللم اره لي ل  ه مشويأه

ه.7118مير رهالشمسه رهيو ه    ههحر هههههههههههه

ه.7112ماهالعرا ره   هالرحماهمثي هالر يعررهالوش ه

ه.7111حلاهمطمدره ا   اههههههههههههه
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ه.2178ماهاليمارهي لره   هال  نررهتراو ياه

ه.7118زي همطي ه م  رهالرايرأهههههههههههه

ه.7111ماهالكويأرهالم  ياه ل هالم  يارهالشمسه ره ر هالحوأه

ه.2171ليم هالع م اره تا هشه ري ا ههههههههههههههه

ه.7118ماهاللعو يأره   هالرحماهمريةرهم اهالمم ه

ه.7111  ز هالو  ررهشوأهالحريأهههههههههههههههه

ه2118ماها م راأرهميلواه وررهريح رأه

ه.7111ماهاللو اارهالطي ه  ل رهمول هاللثر ه ل هالشم اه

ه.2171 ميرهت  هاللرره    هاليرن أههههههههههههههه

ه.7111ماهالم ر ره ر  أه رورأرهالر رهوهاش تي ره

ه.7112محم هز زاةرهالمر  هوهالورو ههههههههههههه

ه.7118ماهتورسره رولرهالر لوتررهمراتيره

ه.2171الح ي هالل لمررهرل  هال ل تياههههههههههههه

ه.7117رهل ا دهم يرأه  رأهماهلي ي ره حم ها رااي هال ويد

ه.7111ا رااي هالكورررهالت رههههههههههه

ه.7117ماهموريت ري ره حم هول ه   هالو  ررهانلم  هالمت ير ه

ه.7111مول هول ها رورهم يرأهالري  ههههههههههههههه
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 الصورة:

االنسػػػػػػػاف رنػػػػػػػص ي سػػػػػػػر  يػػػػػػػود الصػػػػػػػمت و  يشػػػػػػػ ايعتبػػػػػػػر الفػػػػػػػف روح ال يػػػػػػػاة التػػػػػػػي يع
الق ػػػػػػر التػػػػػػي  ػػػػػػد يعػػػػػػاني من ػػػػػػا االنسػػػػػػػاف و لعػػػػػػؿ   الفنػػػػػػوف و ا داب مػػػػػػف شػػػػػػ ن ا  ف تنػػػػػػػت  

 .1الشعور بالسمو و الرفعة،  ي يتجاوز التجربة اليومية الخاوية و الجوفاء 

إلػػػػى العصػػػػور البدائيػػػػة ارولػػػػى  ف ػػػػـ يجػػػػد االنسػػػػاف تعػػػػود العم ػػػػة مػػػػا بػػػػيف الرسػػػػـ و ال تابػػػػة 
البػػػػػػػػدائي وسػػػػػػػػي ة ل تعبيػػػػػػػػر يػػػػػػػػف  ف ػػػػػػػػار  و مشػػػػػػػػاير  و توثيػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػارتص  يػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػومات 
المعبػػػػر يػػػػف لبػػػػة ال تابػػػػة و التػػػػي تطػػػػورت يبػػػػر ارزمنػػػػة و اخت فػػػػت مولودات ػػػػا مػػػػف يصػػػػر 
رخػػػػػػر ف ػػػػػػـ تعػػػػػػد ال تابػػػػػػة مقصػػػػػػورة ي ػػػػػػى تسػػػػػػجيؿ خطػػػػػػاب  و نقػػػػػػؿ  ف ػػػػػػار معينػػػػػػة إلػػػػػػى  ذف 
السػػػػػػامص بػػػػػػؿ  صػػػػػػب ت ت تػػػػػػوي ي ػػػػػػى يناصػػػػػػر جديػػػػػػدة ال يم ػػػػػػف معرفت ػػػػػػا إال يػػػػػػف طريػػػػػػؽ 

 .2الرؤية المباشرة ل عيف 

 البدايات األولى لمسينما:

 عند الغرب: -1

إف العػػػػػروض ارولػػػػػى ل سػػػػػينما منػػػػػذ ميمدمػػػػػا  انػػػػػت تعػػػػػرض  مػػػػػاـ المشػػػػػامديف  ربعػػػػػا 
لصػػػػورة التػػػػي ترسػػػػـ و يشػػػػريف صػػػػورة فػػػػي الثانيػػػػة و مػػػػذا مػػػػا خ ػػػػؽ فػػػػي ـ ومػػػػـ ال ر ػػػػة رف ا

ي ػػػػى الشػػػػب ية ال تػػػػزوؿ فػػػػورا بػػػػؿ تػػػػدـو مػػػػدة معينػػػػة و مػػػػذا ال يعػػػػود إلػػػػى نقػػػػص فػػػػي البصػػػػر 
و درسػػػػػت مػػػػػذ  الظػػػػػامرة   الثبػػػػػات الشػػػػػب ي و مػػػػػذا مػػػػػا يسػػػػػمى بثبػػػػػات الصػػػػػورة فػػػػػي الشػػػػػب ية 

ي ػػػػى يػػػػد بيػػػػوتف و مػػػػص ذلػػػػؾ فقػػػػد  تػػػػب ي ينػػػػا انتظػػػػار  التجػػػػارب التػػػػي  17/18فػػػػي القػػػػرنيف 
و مػػػػػو انج يػػػػػزي ذو  صػػػػػؿ سوسػػػػػري ل ػػػػػي نسػػػػػ ؾ الطريػػػػػؽ  -روجيػػػػػصبيتػػػػػر مػػػػػارؾ – ػػػػػاـ ب ػػػػػا 

ـ  ػػػػػػػػاـ فيزيػػػػػػػػائي بريطػػػػػػػػاني مشػػػػػػػػ ور تطبيقػػػػػػػػا 1830الموصػػػػػػػػ ة إلػػػػػػػػى السػػػػػػػػينما و فػػػػػػػػي سػػػػػػػػنة 
و مػػػػػي التػػػػػي تصػػػػػنف ا  تػػػػػب الفيزيػػػػػاء المدرسػػػػػية، فػػػػػي  ػػػػػيف   يج ػػػػػة فػػػػػاراداي رب اثػػػػػص ببنػػػػػاء 

ة ارولػػػػػى يػػػػػف طريػػػػػؽ تخيػػػػػؿ تجربػػػػػة فيزيائيػػػػػة مسػػػػػ ية ال عبػػػػػة البصػػػػػري -جػػػػػوف مرشػػػػػؿ– وجػػػػػد 
التػػػػػػػػي   thaumatropele التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتخدـ الرسػػػػػػػػـو المت ر ػػػػػػػػة، إف  لػػػػػػػػة الصػػػػػػػػور الػػػػػػػػدوارة 

                                                           
 .19، ص 2002يوسؼ، يوسؼ، مقاؿ في الرواية، دار  نعاف دمشؽ، ،سامي  -1

 .65ابراميـ، اوماـ المعاصرة، دراسة نقدية في مصنفات الشعر العربي المعاصر، وزارة الثقافة، ارردف، ص ،السمرائي  -2
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ـ مػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػطوانة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػورؽ 1825سػػػػػػػػػنة  -بػػػػػػػػػاريس–و الػػػػػػػػػد تور  -فيتػػػػػػػػػوف–اختري ػػػػػػػػػا 
المقػػػػػػو  ت مػػػػػػؿ ي ػػػػػػى وج  ػػػػػػا و ظ رمػػػػػػا رسػػػػػػميف يت ابقػػػػػػاف فػػػػػػي  بصػػػػػػارنا ينػػػػػػدما ن ر  ػػػػػػا 

 1بسرية 

ـ الفيزيػػػػػػػػائي الب جي ػػػػػػػػػي 1832سػػػػػػػػػنة إف ا الت التػػػػػػػػي اختري ػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي و ػػػػػػػػت وا ػػػػػػػػد 
الشػػػػػػاب جوزيػػػػػػؼ بمتػػػػػػو و ارسػػػػػػتاذ النمسػػػػػػاوي سػػػػػػتامبفر  يػػػػػػادت االيتمػػػػػػاد ي ػػػػػػى ارج ػػػػػػزة 

و صػػػػػور ج ػػػػػاز   و مػػػػػي  سػػػػػطوانة مسػػػػػننة تم ػػػػػظ فػػػػػي مػػػػػر ة  يج ػػػػػة فػػػػػرادي ارساسػػػػػية فػػػػػي
إف اخترايػػػػػػات مػػػػػذيف البػػػػػػا ثيف متزامنػػػػػة و لػػػػػـ ت ػػػػػػف ذات تػػػػػ ثير متبػػػػػػادؿ،   الصػػػػػورة الػػػػػدوارة 

دـ المقبػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػم تص  ػػػػػػػػمنيا تجػػػػػػػػارب الفيزيػػػػػػػػائييف ا ن  يػػػػػػػػز، و يبػػػػػػػػدو  ف تجػػػػػػػػاوز فػػػػػػػػ ف التقػػػػػػػػ
مقػػػػػررا مبػػػػػدئيا   ال ر ػػػػة الومميػػػػػة منافسػػػػة فػػػػػي النتػػػػػائ  التػػػػي  صػػػػػؿ ي ي ػػػػػا مػػػػف تر يػػػػػب  لػػػػػة 

إم انيػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتعماؿ ارسػػػػػػػػػطوانة ذات المقػػػػػػػػػو  المسػػػػػػػػػنف  و المثقػػػػػػػػػوب، سػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػي إيػػػػػػػػػادة 
 يػػػػػػؿ ال ر ػػػػػػة بالرؤيػػػػػػة إلػػػػػػى مجمويػػػػػػة تر يػػػػػػب ال ر ػػػػػػة انطم ػػػػػػا مػػػػػػف الصػػػػػػورة الثابتػػػػػػة  و ت 

مبػػػػػػادئ السػػػػػػينما ذات ػػػػػػا سػػػػػػواء فػػػػػػي  1833مػػػػػػف الصػػػػػػور الثابتػػػػػػة و مػػػػػػذا معنػػػػػػا  طػػػػػػرح منػػػػػػذ 
 إيادة العرض  و التسجيؿ.

فػػػػػػػي فينػػػػػػػا و بػػػػػػػاريس و لنػػػػػػػدف خرجػػػػػػػت مػػػػػػػذ  ا الت الصػػػػػػػبيرة مػػػػػػػف مخػػػػػػػابر ي مػػػػػػػاء 
ـ  سػػػػػػػفا  ف ت ػػػػػػػوف 1851الفيزيػػػػػػػاء لتصػػػػػػػبص ال عػػػػػػػب التػػػػػػػي وصػػػػػػػف ا بد ػػػػػػػة الشػػػػػػػاير بػػػػػػػودلير 

 اليػػػػػة الػػػػػثمف ممػػػػػا يجع  ػػػػػا فػػػػػي متنػػػػػاوؿ الميسػػػػػوريف دوف سػػػػػوامـ، و  ػػػػػد توصػػػػػؿ ا ن  يػػػػػزي 
ال ديقػػػػػػػػة  ـ إلػػػػػػػػى  ف يعطػػػػػػػػي مػػػػػػػػذ  ال عػػػػػػػػب شػػػػػػػػ م جديػػػػػػػػدا فػػػػػػػػي  لتػػػػػػػػص 1834مػػػػػػػػورنر سػػػػػػػػنة 

المؤلفػػػػػة مػػػػػف شػػػػػريط مػػػػػف الصػػػػػور م صػػػػػؽ ي ػػػػػى مقػػػػػو  ممػػػػػا بشػػػػػر  ػػػػػديما بػػػػػوالدة   المت ر ػػػػػة
 الفي ـ.

رة ال يػػػػػػػػة العصػػػػػػػػرية و بخاصػػػػػػػػة إف مػػػػػػػػذ  ا الت و ػػػػػػػػدما تسػػػػػػػػتطيص  ف ت ػػػػػػػػد الصػػػػػػػػو 
ـ و ذلػػػػػػؾ 1853ينػػػػػدما ير ػػػػػػ ا الجنػػػػػراؿ النمسػػػػػػاوي فػػػػػػوف  و ػػػػػاتيوس ي ػػػػػػى الشاشػػػػػة سػػػػػػنة 

بجمع ػػػػػػػا مػػػػػػػص الفػػػػػػػانوس السػػػػػػػ ري الػػػػػػػذي وصػػػػػػػفص منػػػػػػػذ القػػػػػػػرف السػػػػػػػابص يشػػػػػػػر  يػػػػػػػر شػػػػػػػير 
اليسػػػػػػػويي ي ػػػػػػػػى  نػػػػػػػػص، و ل ػػػػػػػػي تخ ػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػينما ذات ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاف ينببػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتعماؿ التصػػػػػػػػوير 

                                                           
جورج، تاريخ السينما في العالـ، ت/الد تور إبراميـ ال يمني و فايز ـ نقش، منشورات يويدات بيروت لبناف  ،سادوؿ -1
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ـ ول نػػػػػػػػص لػػػػػػػػـ ي ػػػػػػػػف 1845ليػػػػػػػػص  ػػػػػػػػوالي سػػػػػػػػنة الشمسػػػػػػػػي و  ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػاف بمتػػػػػػػػو  ػػػػػػػػد سػػػػػػػػبؽ إ
باسػػػػػػتطايتص القيػػػػػػاـ بتجػػػػػػارب رف ت رياتػػػػػػص الم ووسػػػػػػة  فقدتػػػػػػص البصػػػػػػر لػػػػػػذا لػػػػػػـ تتبػػػػػػص النػػػػػػاس 

  راء .

إف السػػػػػػينما تفػػػػػػرض طالفوريػػػػػػة  و ػػػػػػد يمػػػػػػـ التصػػػػػػوير الشمسػػػػػػي مػػػػػػذا المف ػػػػػػـو و لػػػػػػـ 
ـ 1839ت ػػػػػف مػػػػػذ  الفوريػػػػػة تػػػػػدور فػػػػػي خ ػػػػػد   ػػػػػد ينػػػػػدما ابتايػػػػػت ال  ومػػػػػة الفرنسػػػػػية سػػػػػنة 

ماندمػػػػػػػػدا ير و مػػػػػػػػف ورثػػػػػػػػة نيسػػػػػػػػفورنييس وثػػػػػػػػائؽ اختػػػػػػػػراع التصػػػػػػػػوير الشمسػػػػػػػػي لتقػػػػػػػػدـ  مػػػػػػػػف
 ل عالـ اخترايا مف  دمش االخترايات ال ديثة.

ـ 1823 ػػػػػد اسػػػػػت زمت الصػػػػػورة الشمسػػػػػية ارولػػػػػى التػػػػػي صػػػػػنع ا نيػػػػػبس  ػػػػػوالي سػػػػػنة 
و  انػػػػػت و ػػػػػعة مػػػػػدت ا  ربعػػػػػة يشػػػػػرة سػػػػػاية و  ػػػػػاف مو ػػػػػوع الصػػػػػورة  الدا يريػػػػػة  ارولػػػػػى 

 الطبيعػػػػػة الصػػػػػامتة  و منػػػػػاظر طبيعيػػػػػة و  انػػػػػت مػػػػػدة الو ػػػػػعة المزمػػػػػة سػػػػػنة يػػػػػدور  ػػػػػوؿ 
ـ تتجػػػػػاوز بمقػػػػػدار واسػػػػػص نصػػػػػؼ سػػػػػاية و لػػػػػـ ت ػػػػػف مػػػػػذ  التفصػػػػػيمت لتػػػػػدمش   ػػػػػدا 1839

ذلػػػػػػؾ  ف التصػػػػػػوير الشمسػػػػػػي  ػػػػػػاف فػػػػػػي نظػػػػػػر الجميػػػػػػص شػػػػػػ م جديػػػػػػدا مػػػػػػف الرسػػػػػػـ و وسػػػػػػي ة 
نػػػػػػانوف منػػػػػػذ  وائػػػػػػؿ صػػػػػػور البػػػػػػرؼ المظ مػػػػػػة التػػػػػػي  ػػػػػػاف يسػػػػػػتعم  ا الف - يميائيػػػػػػا-لتثبيػػػػػػت 

 يصر الن  ة.

ـ إلػػػػػػػػػى يشػػػػػػػػػريف د يقػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ م ف بػػػػػػػػػذلؾ 1840 ػػػػػػػػػد مبطػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػدة الو ػػػػػػػػػعة بعػػػػػػػػػد 
ال صػػػػػوؿ ي ػػػػػى الصػػػػػورة ذوات ارشػػػػػخاص المػػػػػزو يف الثػػػػػابتيف الػػػػػذيف  ػػػػػانوا يعر ػػػػػوف ت ػػػػػت 
 شػػػػػػػػعة الشػػػػػػػػمس مجبػػػػػػػػريف طػػػػػػػػواؿ مػػػػػػػػدة التصػػػػػػػػوير ي ػػػػػػػػى إبقػػػػػػػػاء ييػػػػػػػػون ـ مبم ػػػػػػػػة، و  ػػػػػػػػد 

 1د يقتاف صارت ت في الو عة فيما بعد د يقة  و 

الرطػػػػػػػب الػػػػػػػذي  collodion 2 ػػػػػػػاف ي ينػػػػػػػا انتظػػػػػػػار ظ ػػػػػػػور طريقػػػػػػػة المصػػػػػػػوؽ  و البريػػػػػػػاء 
ـ ل ػػػػػػي يظ ػػػػػػر التصػػػػػػوير الشمسػػػػػػي و رواسػػػػػػمص    يشػػػػػػة  1851شػػػػػػاع اسػػػػػػتعمالص منػػػػػػذ سػػػػػػنة 

الزجاجيػػػػػػػة التػػػػػػػي تم ػػػػػػػف مػػػػػػػف سػػػػػػػ ب  ميػػػػػػػة مػػػػػػػف الصػػػػػػػور ا يجابيػػػػػػػة ي ػػػػػػػى الػػػػػػػورؽ و  ػػػػػػػد 

                                                           
 .19ا في العالـ، ت/الد تور إبراميـ ال يمني و فاي ـ نقش، ص جورج، تاريخ السينم،سادوؿ  -1

المصقوف: موال  وديوف ال ص  و الزؽ اسـ مو وع لت ؾ المادة السائ ة ال زجة الناتجة مف إذابة بارود القطف في  -2
 الب يثر  و اريثر و  د اصط ص بع  ـ بالبرياء )المعرب(.
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ئػػػػػذ ل وجػػػػػود م نػػػػػة يدويػػػػػة جديػػػػػدة اختصػػػػػر زمػػػػػف الو ػػػػػعية إلػػػػػى ب ػػػػػص ثػػػػػواني، و ظ ػػػػػرت  ين
 مي م نة المصور الشمسي التي استخدمت يشرات ارلوؼ مف اريدي العام ة.

جميػػػػػػػػػػص مػػػػػػػػػػؤالء الموجػػػػػػػػػػوديف  و البػػػػػػػػػػا ثيف  ػػػػػػػػػػد ير  ػػػػػػػػػػت  يمػػػػػػػػػػال ـ مشػػػػػػػػػػا ؿ مػػػػػػػػػػادة 
المصػػػػػػػوؽ الرطػػػػػػػب فػػػػػػػي تطػػػػػػػوير المنػػػػػػػاظر و تثبيػػػػػػػت يشػػػػػػػرات الصػػػػػػػور فػػػػػػػي الثانيػػػػػػػة ينػػػػػػػد 

إلػػػػى ال جػػػػوء لوسػػػػي ة الو ػػػػعات المتتابعػػػػة و  إ ػػػػداث  ر ػػػػة و  ػػػػد ا ػػػػطر مػػػػؤالء البػػػػا ثوف
طريقػػػػػة العمػػػػػؿ مػػػػػي  نػػػػػص إذا  ريػػػػػد مػػػػػثم تصػػػػػوير شػػػػػخص يرخػػػػػي ذرايػػػػػص صػػػػػور  وال و مػػػػػو 
رافػػػػػػص ذرايػػػػػػص و بعػػػػػػد  ف تعبػػػػػػ  ا لػػػػػػة يصػػػػػػور الشػػػػػػخص مػػػػػػف جديػػػػػػد مرخػػػػػػي الػػػػػػذراع   ػػػػػػيم و 
م ػػػػػػػذا دواليػػػػػػػؾ، إنػػػػػػػص رسػػػػػػػ وب  يػػػػػػػر  امػػػػػػػؿ و ل نػػػػػػػص  تػػػػػػػاح لػػػػػػػدومونت و  و ػػػػػػػود و  ػػػػػػػودي 

خاصػػػػػػة التنبػػػػػؤ بمسػػػػػػتقبؿ السػػػػػينما و بعػػػػػػض مػػػػػف  نػػػػػػواع تقنيات ػػػػػا  السػػػػػػينما  مػػػػػوروف بصػػػػػورة
 و البطيئة و السينما الف  ية...الخ. Accéléréالمسرية 

 ف يصػػػػػػػور فػػػػػػػي سػػػػػػػاف فرانسيسػػػػػػػ و بعػػػػػػػد سػػػػػػػنة  -مايبريػػػػػػػدج– ػػػػػػػاف ي ػػػػػػػى ا ن  يػػػػػػػزي 
الػػػػػػػذي  ثػػػػػػػر   -لوالنػػػػػػػد سػػػػػػػتانفورد-المنػػػػػػػاظر ارولػػػػػػػى، و ػػػػػػػاف الم يػػػػػػػاردير ارمري ػػػػػػػي  1872
جػػػػػػػػارة و الخطػػػػػػػػوط ال ديديػػػػػػػػة  ػػػػػػػػد دخػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي رمػػػػػػػػاف يتع ػػػػػػػػؽ ب شػػػػػػػػ اؿ و  و ػػػػػػػػاع فػػػػػػػػي الت

و  -مػػػػػػاراي-ـ العػػػػػػالـ الفرنسػػػػػػي 1868ال صػػػػػػاف  ثنػػػػػػاء العػػػػػػدو و ت ػػػػػػؾ التػػػػػػي و ػػػػػػع ا منػػػػػػذ 
 ػػػػػد انفػػػػػؽ مػػػػػذا ارمري ػػػػػي البريػػػػػب ارطػػػػػوار ثػػػػػروة طائ ػػػػػة ل ػػػػػي يتسػػػػػنى لمػػػػػايبردج  ف يصػػػػػمـ 

 ج ازا نصفص  ماي ي:

روف  جػػػػػرة سػػػػػوداء، و فػػػػػي داخػػػػػؿ و ػػػػػص ي ػػػػػى طػػػػػوؿ   بػػػػػة السػػػػػباؽ إ ػػػػػد  و يشػػػػػ
 ػػػػػػػؿ وا ػػػػػػػدة من ػػػػػػػا رجػػػػػػػؿ ي يػػػػػػػص مقػػػػػػػدما ينػػػػػػػد سػػػػػػػماع  وؿ صػػػػػػػفارة، صػػػػػػػ يفة تصػػػػػػػوير مػػػػػػػف 
المصػػػػػوؽ الرطػػػػػب، رف الصػػػػػفائص ب ػػػػػذ  الطريقػػػػػة تفقػػػػػد  ساسػػػػػيت ا بعػػػػػد يػػػػػدة د ػػػػػائؽ بمجػػػػػرد 
جفاف ػػػػػػػا، وم ػػػػػػػذا و بعػػػػػػػد  ف تعبػػػػػػػ   الت التصػػػػػػػوير ارربػػػػػػػص و يشػػػػػػػريف تنػػػػػػػدفص الخيػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي 

 1 مجرد  طع ا الخيوط المو وية في طريق ا.ال  بة مصورة ذات ا ب

                                                           
روايػػػػػػة ال ػػػػػػػب فػػػػػػػي - اريما،الخطابػػػػػػػالروائ مػػػػػػف الم تػػػػػػػوب إلػػػػػػى المرئػػػػػػػي ،ي/إشػػػػػػراؼ:د/ناو م بوب،مراد ،، سػػػػػػػعد نػػػػػػاف -1

 .20ص2015-2014الج فة،زياف ياشوربلبابرييؿ  ارسيامار يز،  ية االدب والفنوف جامعة -زمف ال وليرا
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و ايتر ػػػػػػػت صػػػػػػػانعيص   1878-1872  ػػػػػػػد اسػػػػػػػت ـز إ  ػػػػػػػاـ مػػػػػػػذا الج ػػػػػػػاز سػػػػػػػنيف يديػػػػػػػدة 
خيبػػػػات يديػػػػدة  وجػػػػود خيػػػػوط متينػػػػة لػػػػـ تقطػػػػص  ثنػػػػاء مػػػػرور الخيػػػػوؿ مػػػػاـ جعػػػػؿ مػػػػذ  تجػػػػرؼ 
فػػػػػػػي طريق ػػػػػػػا ال جػػػػػػػرات و  الت التصػػػػػػػوير و الصػػػػػػػفائص و المصػػػػػػػوريف ممػػػػػػػا  دخػػػػػػػؿ الشػػػػػػػؾ 

 في ـ.

ـ نشػػػػػػرت فػػػػػػي  ػػػػػػؿ م ػػػػػػاف الصػػػػػػور الشمسػػػػػػية المػػػػػػ خوذة فػػػػػػي  اليفورنيػػػػػػا 1878منػػػػػػذ 
ف ثػػػػػػػػارت  ماسػػػػػػػػة البػػػػػػػػا ثيف الع ميػػػػػػػػيف و سػػػػػػػػخط الفنػػػػػػػػانيف الم ػػػػػػػػافظيف الػػػػػػػػذي زيمػػػػػػػػوا بػػػػػػػػ ف 

 . رؤية خاطئة التصوير الشمسي ذو 

سػػػػنة  ب اثػػػػص ال ر يػػػػة يػػػػف ال يوانػػػػات لت ديػػػػد سػػػػرية  20يتػػػػابص منػػػػذ  -مػػػػاراي- ػػػػاف العػػػػالـ 
ـ فػػػػػػي تجاربػػػػػػص ممػػػػػػا 1882و منػػػػػػا اسػػػػػػتعمؿ التصػػػػػػوير الشمسػػػػػػي سػػػػػػنة  الصػػػػػػورة و  جم ػػػػػػا

ر اديميػػػػة الع ػػػػـو فػػػػي فرنسػػػػا  -مػػػػاراي-جع ػػػػص ي ػػػػافظ ي ػػػػى الصػػػػورة لعػػػػدة سػػػػنيف،  مػػػػا  ػػػػدـ 
المنػػػػػػػػاظر و الصػػػػػػػػور ارولػػػػػػػػى المػػػػػػػػ خوذة فػػػػػػػػي ارفػػػػػػػػمـ المصػػػػػػػػورة و منػػػػػػػػا ظ ػػػػػػػػر التصػػػػػػػػوير 

ممػػػػػػػص مثقوبػػػػػػػة ال ػػػػػػػديث، و مػػػػػػػذا مػػػػػػػا جع ػػػػػػػص يقػػػػػػػدـ  ولػػػػػػػى  فممػػػػػػػص إلػػػػػػػى الشاشػػػػػػػة و  انػػػػػػػت  ف
الػػػػػػذي  -Reynaud-ل  فػػػػػػاظ ي ػػػػػػى ثبػػػػػػات الصػػػػػػورة و  ػػػػػػاف مػػػػػػذا ارسػػػػػػ وب يعتمػػػػػػد رينػػػػػػود 

ولػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  ب  فػػػػػػػػار ميػػػػػػػػداليات و  ـ مع مػػػػػػػػة، و  ػػػػػػػػاف يػػػػػػػػامم يػػػػػػػػدويا مػػػػػػػػامرا و يصػػػػػػػػاميا 
التػػػػػػػي   م ػػػػػػت ج ػػػػػػػاز ار يػػػػػػػاء   ال ر ػػػػػػػة المرئيػػػػػػة ـ  لػػػػػػة 1877يبقريػػػػػػا، فقػػػػػػػد صػػػػػػنص سػػػػػػػنة 

و ذلػػػػػػػؾ باسػػػػػػػتعماؿ  سػػػػػػػطوانة المرايػػػػػػػا، و  -مػػػػػػػورنز–، الػػػػػػػذي صػػػػػػػنعص  zootrope الموج ػػػػػػػة
 و المسػػػػػػرح الم ػػػػػػيء صػػػػػػنص سػػػػػػنة   ال ر ػػػػػػة المرئيػػػػػػة بعػػػػػػد  ف  ػػػػػػوؿ رينػػػػػػود  لتػػػػػػص البسػػػػػػيطة 

ـ مسػػػػػػػػر ص ال ػػػػػػػػوئي مسػػػػػػػػتعمم ارفػػػػػػػػمـ المثقوبػػػػػػػػة، و  ػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتطاع بواسػػػػػػػػطة مػػػػػػػػذا 1888
ـ و فػػػػي مػػػػدة  ػػػػوالي يشػػػػرة  يػػػػواـ فػػػػي مت ػػػػؼ 1892المسػػػػرح و يعػػػػرض ابتػػػػداءا مػػػػف سػػػػنة 

ريس  فػػػػػػمت طوي ػػػػػة ير ػػػػػػت في ػػػػػػا  مػػػػػػاـ الجم ػػػػػور ي ػػػػػػى الشاشػػػػػػة  فػػػػػػمـ  ريفػػػػػاف فػػػػػػي بػػػػػػا
م ونػػػػػة مػػػػػف الصػػػػػور ال يػػػػػة و  انػػػػػت البػػػػػرام  مؤلفػػػػػة مػػػػػف  شػػػػػرطة يػػػػػدـو وا ػػػػػدما مػػػػػف يشػػػػػرة 

 ػػػػد اسػػػػتعمؿ  بػػػػؿ ذلػػػػؾ التقنيػػػػة ارساسػػػػية  -رينػػػػود–د ػػػػائؽ إلػػػػى خمػػػػس يشػػػػر د يقػػػػة و   ػػػػاف 
ؿ الترسػػػػػـ المتتػػػػابص ي ػػػػػى و اسػػػػتعما  الػػػػدي ور فػػػػي صػػػػنص الصػػػػػور ال يػػػػة ال ديثػػػػة و التػػػػػزييف 

 1ورؽ شفاؼ و ال يؿ السينمائية و الترددات 
                                                           

 .22-21جورج، تاريخ السينما في العالـ، ت/ الد تور ابراميـ ال يمنيوفايز ـ نقش، ص  ،سادوؿ -1
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ينقػػػػػػؿ السػػػػػػينما إلػػػػػػى مر  ت ػػػػػػا ال اسػػػػػػمة و ارخيػػػػػػرة و  -إديسػػػػػػوف–فػػػػػػي نفػػػػػػس الو ػػػػػػت  ػػػػػػاف 
مػػػػػػـ ذو الثقػػػػػػوب الزوجيػػػػػػة ارربعػػػػػػة فػػػػػػي الصػػػػػػورة 35ذلػػػػػػؾ باخترايػػػػػػص الفػػػػػػي ـ ال ػػػػػػديث  يػػػػػػاس 

ور ػػػػػػاف، مػػػػػػذا المختػػػػػػرع ليطػػػػػػور فػػػػػػي التصػػػػػػوير و ا  ػػػػػػاءة و  انػػػػػػت ت ػػػػػػت  مايػػػػػػة بنػػػػػػؾ م
التوزيػػػػػػػص اروؿ  المشػػػػػػ ور ي ػػػػػػػى صػػػػػػػنص مصػػػػػػػباح القػػػػػػػوس صػػػػػػناييا  ػػػػػػػاف  ػػػػػػػد نفػػػػػػػذ مشػػػػػػػروع 

ـ  راد 1887ل   ربػػػػػػػػاء ت ػػػػػػػػت  مايػػػػػػػػة بنػػػػػػػػؾ مور ػػػػػػػػاف، و لمػػػػػػػػا انت ػػػػػػػػى مػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػنة 
الػػػػػػذي صػػػػػػنعص ي ػػػػػػى مػػػػػػامش  ب اثػػػػػػص يػػػػػػف  phonographeإديسػػػػػػوف  ف يوصػػػػػػؿ ال ػػػػػػا ي 

لتصػػػػػػوير ال ػػػػػػي و بعػػػػػػد يػػػػػػدة تجػػػػػػارب ال ػػػػػػاتؼ إلػػػػػػى درجػػػػػػة ال مػػػػػػاؿ و ذلػػػػػػؾ بدمجػػػػػػص مػػػػػػص ا
يميقػػػػػػػػة يػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػى  ج ػػػػػػػػزة المصػػػػػػػػورة الزمنيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي صػػػػػػػػنع ا مػػػػػػػػاراي و  ػػػػػػػػاف الت سػػػػػػػػيف 

. و  ػػػػػػػد 1. ، الػػػػػػػذي نفػػػػػػػذ تجاربػػػػػػػص -دي سػػػػػػػوف-ارساسػػػػػػػي الػػػػػػػذي  دخ ػػػػػػػص ي ي ػػػػػػػا االنج يػػػػػػػزي 
طػػػػورت إسػػػػػ امات إديسػػػػػوف فػػػػػي التصػػػػػوير إلػػػػػى التطػػػػوير ل نػػػػػص  رفػػػػػض يػػػػػرض  يمالػػػػػص  مػػػػػا 

وافػػػػص االمتمػػػػاـ بالسػػػػينما الصػػػػامتة، و بمػػػػا  نػػػػص  خفػػػػؽ فػػػػي ب وثػػػػص الجم ػػػػور رنػػػػص ال يم ػػػػؾ د
يػػػػػػف السػػػػػػينما الناطقػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػرض ي ػػػػػػى الشاشػػػػػػة ارشػػػػػػخاص بقامػػػػػػات ـ الطبيعيػػػػػػة، يقػػػػػػد 

المنظػػػػػػػػار  ـ  الت صػػػػػػػػندوؽ 1894العػػػػػػػػـز ي ػػػػػػػػى  ف يصػػػػػػػػنص فػػػػػػػػي السػػػػػػػػوؽ التجاريػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة 
ص طوي ػػػػػة و مػػػػػي  الت نظػػػػػارات و ي ػػػػػب  بيػػػػػرة ت تػػػػػوي ي ػػػػػى  فػػػػػمـ طوي ػػػػػة وشػػػػػب  المت ػػػػػرؾ

ممػػػػػػا  ػػػػػػرؾ يشػػػػػػرات المختػػػػػػرييف فػػػػػػي جميػػػػػػص  ن ػػػػػػاء العػػػػػػالـ م اولػػػػػػة لعػػػػػػرض مػػػػػػذ  ارفػػػػػػمـ 
 ي ى الشاشة، و  اف ي ي ـ لنجاح م اوالت ـ تزويدما ب ر ة متقطعة.

 ػػػػػػد اسػػػػػػتعم وا فػػػػػػي ير ػػػػػػ ـ مػػػػػػذ  ا الت إمػػػػػػا نسػػػػػػخا إيجابيػػػػػػا مػػػػػػف  فػػػػػػمـ إديسػػػػػػوف 
بعومػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المصػػػػػػػػورة مقتنػػػػػػػػا  مػػػػػػػػف السػػػػػػػػوؽ التجاريػػػػػػػػة  و  فػػػػػػػػمـ ذات  يػػػػػػػػاس إديسػػػػػػػػوني ط

 الزمنية التي مي تق يد  الت ماراي.

إف الػػػػػػريص فػػػػػػي مػػػػػػذا السػػػػػػباؽ االخترايػػػػػػي مػػػػػػو الػػػػػػذي سػػػػػػينجص  بػػػػػػؿ سػػػػػػوا  فػػػػػػي إ امػػػػػػة 
مجمويػػػػػة  فػػػػػمت يامػػػػػة مػػػػػ جورة، رف تجػػػػػارب العػػػػػرض فػػػػػي المخػػػػػابر  و  فػػػػػمت العػػػػػرض 

  انت  ثيرة جدا
                                                           

روايػػػػػػة ال ػػػػػػب -الػػػػػػروائ مػػػػػػف الم تػػػػػػوب إلػػػػػػى المرئػػػػػػي  اريما،الخطػػػػػػاب ،/إشػػػػػػراؼ:د/ناوي،مراد، م بوب  نػػػػػػاف، سػػػػػػعد  -1
 .22ص  لبابرييؿ  ارسيامار يز،-في زمف ال وليرا
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يج  ػػػػػوف فػػػػػي    ػػػػػب ـ تعػػػػػددت  فػػػػػمت العػػػػػرض ارولػػػػػى و  ػػػػػاف م قو  ػػػػػا 1895فػػػػػي سػػػػػنة 
ار يػػػػػػاف بع ػػػػػػ ـ بع ػػػػػػا ممػػػػػػا  د  فيمػػػػػػا بعػػػػػػد إلػػػػػػى منا شػػػػػػات ال ن ايػػػػػػة ل ػػػػػػا يػػػػػػف اختػػػػػػراع 

 السينما.

جػػػػػاءت  مري ػػػػػا التػػػػػي بيعػػػػػت في ػػػػػا  ولػػػػػى صػػػػػناديؽ المنػػػػػاظر المت ر ػػػػػة فػػػػػي الط يعػػػػػة 
بف ػػػػػؿ   مػػػػػي لػػػػػروا و  وجػػػػػيف لوسػػػػػت ال ػػػػػذاف  امػػػػػا ب فػػػػػمت  ثيػػػػػرة فػػػػػي نيويػػػػػورؾ و ال ػػػػػت 

ظ ػػػػػرت يػػػػػروض فػػػػػي  لمانيػػػػػا ل فػػػػػمت فػػػػػي بػػػػػرليف فػػػػػي ب ػػػػػو  نجا ػػػػػا م ػػػػػدودا ثػػػػػـ بعػػػػػد مػػػػػدة
 موسيقي  بير في يدة  سابيص بالر ـ مف  صر ارفمـ و تفامت ا.

لػػػػػػـ ت ػػػػػػؽ تظػػػػػػامرة مػػػػػػف مػػػػػػذ  التظػػػػػػامرات نجا ػػػػػػا يشػػػػػػبص النجػػػػػػاح ال ائػػػػػػؿ الػػػػػػذي لقيتػػػػػػص 
 ـ في المق ى ال بير بباريس.1895سبتمبر  28سينماتو رافيالوميير بدءا مف 

ميير الػػػػػػػػذي  ػػػػػػػػاف يػػػػػػػػدير و  بػػػػػػػػا  و  خػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػنعا  ػػػػػػػػخما ردوات لقػػػػػػػػد شػػػػػػػػرع لػػػػػػػػويس لػػػػػػػػو  
إلػػػػى  صػػػػناديؽ المنظػػػػار المت ػػػػرؾ التصػػػػوير فػػػػي ليػػػػوف، و  ػػػػد بػػػػد  فػػػػي تجاربػػػػص منػػػػذ وصػػػػوؿ 

ـ ف وجػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػورة الزمنيػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتعمم فػػػػػػػػػي ت ري  ػػػػػػػػػا ارسػػػػػػػػػطوانة 1894فرنسػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػنة 
مػػػػػػو فػػػػػػي  و 1. المم رويػػػػػػة التػػػػػػي اختري ػػػػػػا مورنيػػػػػػوؿ و في مػػػػػػا خامػػػػػػا مصػػػػػػنويا فػػػػػػي ليػػػػػػوف 

 جػػػػػػػـ  فػػػػػػػمـ إديسػػػػػػػوف و بعػػػػػػػد بيانػػػػػػػات يامػػػػػػػة مخت فػػػػػػػة، صػػػػػػػنص لػػػػػػػوميير بػػػػػػػدءا مػػػػػػػف مػػػػػػػارس 
ـ ج ػػػػػازا  سػػػػػما  السػػػػػينماتو راؼ و منػػػػػص اشػػػػػتقت   مػػػػػة السػػػػػينما و مػػػػػو ج ػػػػػاز يجمػػػػػص 1895

بػػػػػيف البرفػػػػػة السػػػػػوداء و المنػػػػػوار و السػػػػػ ابة ل صػػػػػورة االيجابيػػػػػة، ف قػػػػػؽ لػػػػػوميير بػػػػػذلؾ  لػػػػػة 
ال ػػػػػا التقنػػػػػي وجػػػػػدة مو ػػػػػويات  فمم ػػػػػا انتصػػػػػارا تفو ػػػػػت ي ػػػػػى مثيمت ػػػػػا، و  ػػػػػمف ل ػػػػػا  م

يالميػػػػػا. و يمػػػػػؿ يشػػػػػرات المصػػػػػوريف الػػػػػذيف درب ػػػػػـ لػػػػػويس لػػػػػوميير ي ػػػػػى نشػػػػػر  لتػػػػػص فػػػػػػي 
 ن ػػػػػػػاء العػػػػػػػالـ فار ػػػػػػػيف ي ػػػػػػػى  البيػػػػػػػة النػػػػػػػاس   مػػػػػػػة السػػػػػػػينماتو راؼ و مشػػػػػػػتقات ا ل داللػػػػػػػة 
ة ي ػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػذ  ا لػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػدة، و  راء القيصػػػػػػػػػر و م ػػػػػػػػػؾ انج تػػػػػػػػػرا و ارسػػػػػػػػػرة ا مبراطوريػػػػػػػػػ

النمسػػػػػػاوية و جميػػػػػػص الػػػػػػرؤوس المتوجػػػػػػة  ف يػػػػػػروا مػػػػػػذ  ا لػػػػػػة الجديػػػػػػدة ف صػػػػػػب وا بػػػػػػذلؾ مػػػػػػف 
   سف ديات ا

                                                           
روايػػػػػػػة ال ػػػػػػػب -الػػػػػػػروائ مػػػػػػػف الم تػػػػػػػوب إلػػػػػػػى المرئػػػػػػػي  اريما،الخطػػػػػػػاب ،/إشػػػػػػػراؼ:د/ناوي، مراد،م بوب نػػػػػػػاف، سػػػػػػػعد  -1

 .23،ص  يزلبابرييؿ  ارسيامار -في زمف ال وليرا
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فػػػػػي الواليػػػػػات المت ػػػػػدة ير ػػػػػت المشػػػػػامد ارولػػػػػى  لػػػػػة السػػػػػينماتو راؼ بعػػػػػد زمػػػػػف  صػػػػػير 
و فػػػػي  واخػػػػر سػػػػنة   ال يػػػػاة المرئيػػػػة مػػػػف يػػػػرض  لػػػػة اختري ػػػػا  رمػػػػات و إديسػػػػوف  سػػػػمياما 

ئيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف  يػػػػػػػػز المخػػػػػػػػابر، و  ػػػػػػػػدت ا الت المسػػػػػػػػج ة تعػػػػػػػػد ـ خرجػػػػػػػػت السػػػػػػػػينما ن ا1896
بالمئػػػػػػػات  مثػػػػػػػاؿ  الت : لػػػػػػػوميير ، مي يػػػػػػػيس، باتيػػػػػػػة،  ومونػػػػػػػت فػػػػػػػي فرنسػػػػػػػا، و إديسػػػػػػػوف و 

فػػػػػػي لنػػػػػػدف  ػػػػػػد  رسػػػػػػى  وايػػػػػػد  -وي يػػػػػػاـ بػػػػػػوؿ-البيػػػػػػو راؼ فػػػػػػي الواليػػػػػػات المت ػػػػػػدة، و  ػػػػػػاف 
ت الصػػػػػػناية السػػػػػػينماتو رافية  تػػػػػػى صػػػػػػار  لػػػػػػوؼ النػػػػػػاس يزد مػػػػػػوف  ػػػػػػؿ مسػػػػػػاء فػػػػػػي  ايػػػػػػا

 السينما المظ مة.

مػػػػف فيينػػػػا  سػػػػتاذا  -سػػػػتامبفر- انػػػػت الصػػػػور ال يػػػػة ارولػػػػى صػػػػورا ياديػػػػة، و  ػػػػاف 
التػػػػػػي اسػػػػػػتو اما ي ػػػػػػى مقػػػػػػاطص م ونػػػػػػة مشػػػػػػتقة مػػػػػػف   فػػػػػػاراداي ل  ندسػػػػػػة و  ػػػػػػد دلتػػػػػػص يج ػػػػػػة 

 سػػػػػػػػػػطوانة نيػػػػػػػػػػوتف، ف خػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػذا النمسػػػػػػػػػػاوي ي ػػػػػػػػػػرؾ، بواسػػػػػػػػػػطة  لتػػػػػػػػػػص  الرصػػػػػػػػػػد ال ر ػػػػػػػػػػي  
stroboscope عػػػػػػػػادف فػػػػػػػػي طػػػػػػػػور ال ر ػػػػػػػػة فػػػػػػػػي فيينػػػػػػػػا  ف يخ قػػػػػػػػا ورودا و مسػػػػػػػػتندات و م

ال ر ػػػػػػة فػػػػػػي ا نسػػػػػػاف، و  ف يعطيػػػػػػا  شػػػػػػ م بػػػػػػارزا فػػػػػػي بعػػػػػػد ثالػػػػػػث و ذلػػػػػػؾ  بػػػػػػؿ اختػػػػػػراع 
ب ي ػػػػػاء مػػػػػف  -مػػػػػاديو-بسػػػػػنيف، و  انػػػػػت الصػػػػػورة ارولػػػػػى التػػػػػي رسػػػػػم ا   الرصػػػػػد ال ر ػػػػػي 

صػػػػػػورة وصػػػػػػيؼ الم ػػػػػػؾ مػػػػػػف طػػػػػػراز الشػػػػػػعراء الجػػػػػػواليف فػػػػػػي القػػػػػػروف  -بمتػػػػػػومي-صػػػػػػديقص 
 . وثبات يدور ور ي ى يقبيص،  ما ستامبفر مف ج تص فقد نفذ صورة الوسطى يد

لمػػػػا  صػػػػػب ت مػػػػػذ  اردوات لعبػػػػا  ػػػػػاف ي ػػػػػى رسػػػػػوم ـ  ف تنفػػػػذ  ر ػػػػػة بسػػػػػيطة  اب ػػػػػة 
لإليػػػػػػادة إلػػػػػػى مػػػػػػا الن ايػػػػػػة  و بشػػػػػػ ؿ لػػػػػػولبي  مػػػػػػا يقػػػػػػوؿ اختصاصػػػػػػيو الصػػػػػػورة ال يػػػػػػة، و 

 ػػػػػواف، را صػػػػػة إليػػػػػؾ بع ػػػػػا مػػػػػف المو ػػػػػويات ال مسػػػػػي ية:  صػػػػػاف يقفػػػػػز،   ػػػػػب ذ ػػػػػي، ب 
ي ػػػػػػػػى ال بػػػػػػػػؿ را صػػػػػػػػة باليػػػػػػػػص، را صػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػيس، اليػػػػػػػػب الثابػػػػػػػػت، مم مػػػػػػػػوف، مصػػػػػػػػاريوف، 
متبػػػػػػػارزوف شػػػػػػػارب الخمػػػػػػػر، رجػػػػػػػم االطفػػػػػػػاء و الم ػػػػػػػخة، مػػػػػػػريض مزلػػػػػػػي مجسػػػػػػػـ الوجػػػػػػػص 
يشػػػػػػػ و  لمػػػػػػػا فػػػػػػػي   راسػػػػػػػص،  طػػػػػػػاب ينشػػػػػػػر خشػػػػػػػبا، شػػػػػػػرطي و لػػػػػػػص،  ػػػػػػػداد و سػػػػػػػنداف، 

  مؽ دجاجة ت تقط ال ب م رجو السيرؾ.

إلػػػػػػى    ػػػػػػػب   ال ر ػػػػػػػة المرئيػػػػػػة ـ مػػػػػػف  جػػػػػػؿ  لتػػػػػػص 1877سػػػػػػػنة  -رينػػػػػػود- ػػػػػػد يػػػػػػاد 
التق يديػػػػػػػة ثػػػػػػـ   م  ػػػػػػػا  بػػػػػػؿ  ف يبػػػػػػػدع  برمػػػػػػا، و اسػػػػػػػتعمؿ  طال يػػػػػػػاة الموج ػػػػػػة مو ػػػػػػويات 
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مبعػػػػػػػػػػدا و  1champdeprofondeurLaرينػػػػػػػػػػود مثػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػتامفر وبمتو السػػػػػػػػػػطص البػػػػػػػػػػوري 
مقربػػػػػػا مجمويػػػػػػة مػػػػػػف الرا صػػػػػػيف و المتػػػػػػز  قيف و التمميػػػػػػذ، و الم ػػػػػػرجيف، و اسػػػػػػتعمؿ مػػػػػػف 
-ج ػػػػػة ثانيػػػػػة السػػػػػطص المجسػػػػػـ مق ػػػػػدا بػػػػػذلؾ  سػػػػػمفص القػػػػػدماء، و  خيػػػػػرا وجػػػػػد فػػػػػي تصػػػػػوير 

 و ماراي ل مناظر وسي ة لجعؿ خيولص تعدو بصورة ص ي ة. -مويبريدج

ال يػػػػػاة  مسػػػػػتو يا إ ػػػػػد  مو ػػػػػويات  الػػػػػذي شػػػػػرع فيػػػػػص بعػػػػػد ذلػػػػػؾ   ػػػػػ س متريػػػػػة فػػػػػي فػػػػػي ـ 
و ينوانػػػػػص: شػػػػػارب الخمػػػػػر، و ل ػػػػػف التمثيػػػػػؿ  خػػػػػذ فػػػػػي التعقيػػػػػد فنسػػػػػ   ػػػػػوؿ مػػػػػذا   الموج ػػػػػة

مػػػػف تػػػػ ثيرات   مسػػػػ يف  نػػػػت يػػػػا بييػػػػر المو ػػػػوع البسػػػػيط م زلػػػػة و تخ ػػػػص التمثيػػػػؿ فػػػػي فػػػػي ـ 
السػػػػػػينما البدائيػػػػػػة، فػػػػػػ ف بييػػػػػػر و يبػػػػػػازؿ  ولػػػػػػومبيف و ل ػػػػػػف و ل ػػػػػػف  رل ػػػػػػاف يسػػػػػػخر منػػػػػػص و 

ي ي يػػػػػػص بال ػػػػػػرب، و يػػػػػػدـو الفػػػػػػي ـ اثنػػػػػػي يشػػػػػػرة د يقػػػػػػة و يت ػػػػػػمف مقػػػػػػاطص  نائيػػػػػػة و يعتػػػػػػد
مػػػػػػػو نػػػػػػػوع مػػػػػػػف المسػػػػػػػرح المصػػػػػػػور  و  مػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي إيػػػػػػػمف مت ػػػػػػػؼ  ريفػػػػػػػاف :إيمائيػػػػػػػة 

 م يئة.

  ثػػػػػػر فػػػػػػي ـ  نػػػػػػى و تعقيػػػػػػدا، و نشػػػػػػ د فػػػػػػي    ػػػػػػوؿ مقصػػػػػػورة االسػػػػػػت ماـ بعػػػػػػد فػػػػػػي ـ 
 مذا الفي ـ الذي داـ ربص ساية فصوال  و لو ات مي مقاطص في مية  قيقية.

فػػػػػػي  وؿ الشػػػػػػريط و ػػػػػػص  مػػػػػػازي  المصػػػػػػطافيف جػػػػػػو الشػػػػػػاطص المػػػػػػرح ي ػػػػػػاؼ إليػػػػػػص طيػػػػػػراف 
النػػػػػػورس الم ػػػػػػص و  ػػػػػػاف مػػػػػػذا الطيػػػػػػراف مػػػػػػف  بػػػػػػرز مشػػػػػػامد الفػػػػػػي ـ و لػػػػػػذا  ػػػػػػاف طر ػػػػػػص  يػػػػػػر 

ي يػػػػػالـ المسػػػػػوح، ثػػػػػػـ ال ت بػػػػػث  ف تتشػػػػػ ؿ فػػػػػي الفػػػػػي ـ يقػػػػػدة بسػػػػػػيطة مع ػػػػػودة مػػػػػف  بػػػػػؿ فػػػػػ
مث ػػػػػػت بسػػػػػػرية و بصػػػػػػورة ت  ميػػػػػػة سػػػػػػاخرة، فقػػػػػػد جػػػػػػاء إلػػػػػػى الشػػػػػػاطص رجػػػػػػؿ و زوجتػػػػػػص مػػػػػػف 
بػػػػاريس فايتر ػػػػ ما   ػػػػد المتػػػػ نقيف ف خػػػػذ ينػػػػازؿ المػػػػر ة فان ػػػػاؿ ي يػػػػص الػػػػزوج بال ػػػػرب رنػػػػص 

زوجػػػػػػػاف فػػػػػػػي  ػػػػػػػاف يت صػػػػػػػص ي ػػػػػػػى امر تػػػػػػػص و مػػػػػػػي تتعػػػػػػػر  فػػػػػػػي المقصػػػػػػػورة، ثػػػػػػػـ ي خػػػػػػػذ ال
السػػػػػػبا ة و يبقػػػػػػى الشػػػػػػاب ارنيػػػػػػؽ سػػػػػػجينا فػػػػػػي مقصػػػػػػورة البارسػػػػػػية و بعػػػػػػد شػػػػػػجار  صػػػػػػير 

 ينت ي الفي ـ بمرور مر ب  تب ي ى شرايص يبارة انت ى التمثيؿ.

                                                           
استعماؿ السطص البوري، طريقة في إخراج تقـو ي ى ت ريؾ ارشخاص مف ارماـ إلى الوراء  و الع س و ال يتـ ذلؾ  -1

 ي ى سطص وا د، السطص مي المسا ة المصورة بالصورة.)المؤلؼ(.
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جميػػػػػػػص الصػػػػػػػفات التق يديػػػػػػػة ل صػػػػػػػور ال يػػػػػػػة   ػػػػػػػد  ػػػػػػػو  فػػػػػػػي   ػػػػػػػوؿ مقصػػػػػػػورة االسػػػػػػػت ماـ 
فاجػػػػػػكت م ػػػػػػ  ة، و ال ديثػػػػػػة فقػػػػػػص مػػػػػػدة و مو ػػػػػػوع مبت ػػػػػػر، و  شػػػػػػخاص نموذجيػػػػػػوف، و م

و  صػػػػػػػػػة مرويػػػػػػػػػة ممث ػػػػػػػػػة ببرايػػػػػػػػػة، و موسػػػػػػػػػيقى مطابقػػػػػػػػػة و  truquages يػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػينمائية 
 تزييف  دي ور  جميؿ و جميص مفاتف ارلواف و ا  اءة.

 ػػػػد وفػػػػؽ رينػػػػود، با  ػػػػاءة إلػػػػػى مػػػػذا   ػػػػص إلػػػػى إيجػػػػػاد  شػػػػياء ظػػػػؿ خ فػػػػاؤ  يػػػػػاجزيف  
  شخاصػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػف ت قيق ػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ارشػػػػػػػػػخاص المصػػػػػػػػػوريف  ناسػػػػػػػػػا  قيقيػػػػػػػػػيف ال

، 1ل مثػػػػػوؿ فػػػػػي ثبػػػػػت  طروفػػػػػات ارزيػػػػػاء  اتػػػػػالوج  ممسػػػػػوخيف  و ممػػػػػثمت مب مػػػػػات يصػػػػػ  ف
و  ػػػػػػػاف بنظػػػػػػػر إلػػػػػػػى  بطالػػػػػػػص نظػػػػػػػرة ت  ػػػػػػػـ و سػػػػػػػخرية دوف  ف يبػػػػػػػال  فػػػػػػػي تشػػػػػػػوي  ـ، فػػػػػػػ ف 

 الباريسية و الشاب ارنيؽ شخصاف يب ب ي ي ما الطابص االنساني.

قػػػػػػػػة االست  ػػػػػػػػار و مبشػػػػػػػػرا بظ ػػػػػػػػور طري ة   ػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب المو ػػػػػػػػد جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي ـ
ر ينػػػػػا  ػػػػػاف بعيػػػػػدا يػػػػػف مجػػػػػاراة فػػػػػي ـ ار ػػػػػمـ و العػػػػػودة إلػػػػػى الما ػػػػػي ي ػػػػػى  ف الفػػػػػي ـ فػػػػػي 

، فػػػػػػي اتقانػػػػػػص و بعػػػػػػد ال فػػػػػػمت ارولػػػػػػى ل مسػػػػػػرح الم ػػػػػػيء و   ػػػػػػوؿ مقصػػػػػػورة االسػػػػػػت ماـ 
مبسػػػػػػػطا بػػػػػػػذلؾ تجػػػػػػػارب مػػػػػػػاراي المخبريػػػػػػػة و  -ديمينػػػػػػػي-الصػػػػػػػوت المرئػػػػػػػي الػػػػػػػذي اختريػػػػػػػص 
يت ػػػػرؾ صػػػػػائ ا  لػػػػتعش فرنسػػػػػا   و يبػػػػارة    بػػػػػؾ ، و مػػػػػذا مظ ػػػػرا روؿ مػػػػػرة صػػػػورة إنسػػػػػاف 

 ال شؼ يف سطص جسـ مت رؾ في جزء مف الثانية  شار إديسوف بالذات رمميتص.

اسػػػػػػػػتعم ت طريقػػػػػػػػة السػػػػػػػػطص المجسػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػددا فػػػػػػػػي   ػػػػػػػػد ارفػػػػػػػػمـ ارولػػػػػػػػى التػػػػػػػػي صػػػػػػػػورما 
 و مو  يطاس فريد اوت . kinétoscopeدي سوف بواسطة المنظار المت رؾ 

ارشػػػػػرطة التػػػػػي اسػػػػػتعم  ا دي سػػػػػوف مػػػػػي ي ػػػػػى وجػػػػػص الد ػػػػػة، ارفػػػػػمـ ارولػػػػػى  انػػػػػت 
و لػػػػػػـ تتجػػػػػػاوز مػػػػػػدت ا ثمثػػػػػػيف ثانيػػػػػػة و يم ػػػػػػف رمثػػػػػػاؿ  شػػػػػػرطة  ال يػػػػػػاة الموج ػػػػػػة   ف تعػػػػػػاد 
بشػػػػػ ؿ دورانػػػػػي و يشػػػػػامدما المتفرجػػػػػوف خػػػػػمؿ يدسػػػػػة تظ ػػػػػر ل ػػػػػـ الصػػػػػورة ب جػػػػػـ  صػػػػػبر 

 مف بطا ات الصور البريدية.

                                                           
روايػػػػػػػة ال ػػػػػػػب -المرئػػػػػػػيالػػػػػػػروائ مػػػػػػػف الم تػػػػػػػوب إلػػػػػػػى   اريما،الخطػػػػػػػاب،/إشػػػػػػػراؼ:د/ناوي ، مراد،م بوب نػػػػػػػاف، سػػػػػػػعد  -1

 .25ص  لبابرييؿ  ارسيامار يز،-في زمف ال وليرا
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ة المنظػػػػػػػػار المت ػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػف  لػػػػػػػػة صػػػػػػػػبيرة اسػػػػػػػػم ا  ال يػػػػػػػػاة يقػػػػػػػػوؿ إديسػػػػػػػػوف : جػػػػػػػػاءتني ف ػػػػػػػػر 
و ليسػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػو  مثػػػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػػػبر ين ػػػػػػػػػا  ر ػػػػػػػػػ ا إظ ػػػػػػػػػار  zootropeالموج ػػػػػػػػػة  

 1المر  ة ال الية رب اثنا 

طبػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػذا البرنػػػػػػػػام  فػػػػػػػػي االفػػػػػػػػمـ الخمسػػػػػػػػيف ارولػػػػػػػػى التػػػػػػػػي ير ػػػػػػػػت بواسػػػػػػػػطة 
يػػػػاة الموج ػػػػػة  المنظػػػػار المت ػػػػرؾ و  ػػػػػد يػػػػاد دي سػػػػػوف إلػػػػى المو ػػػػػويات التق يديػػػػة فػػػػػي  ال 

مثػػػػػؿ الرا صػػػػػيف و الب  ػػػػػوانييف و الريا ػػػػػييف و التػػػػػ رجص ي ػػػػػى الثابػػػػػت و ال ػػػػػمب القػػػػػافزة و 
القطػػػػػػػػط الػػػػػػػػذ يات و المم مػػػػػػػػيف و المصػػػػػػػػارييف و شػػػػػػػػاربي الخمػػػػػػػػرة و  طبػػػػػػػػاء ارسػػػػػػػػناف و 
ال م ػػػػػيف و اسػػػػػتعيض يػػػػػف الصػػػػػور االثنػػػػػي يشػػػػػرة بنصػػػػػؼ م يػػػػػوف مػػػػػف الصػػػػػور الشمسػػػػػية 

و  ػػػػػذلؾ ال ػػػػػاؿ   دوات و لػػػػػواـز لػػػػػيس في ػػػػػا تزيينػػػػػات دي ور   و فػػػػػي  فػػػػػمـ  ال يػػػػػاة الموج ػػػػػة
فػػػػػي ارفػػػػػمـ إديسػػػػػوف التػػػػػي صػػػػػنعت    ػػػػػا تقويمػػػػػا داخػػػػػؿ الممثػػػػػؿ اروؿ اسػػػػػمص بػػػػػمؾ ماريػػػػػا، 
و تظ ػػػػر فػػػػي الفػػػػي ـ  شػػػػباح بػػػػيض تت ػػػػرؾ فػػػػي خ فيػػػػة سػػػػوداء و مػػػػي بصػػػػورة يامػػػػة مجػػػػردة 

ني السػػػػػ بية ي ػػػػػى  الػػػػػدمى يػػػػػف الطػػػػػابص ا نسػػػػػاني و يم ػػػػػف مقارنت ػػػػػا بصػػػػػور الخيػػػػػاؿ الصػػػػػي
 ثيػػػػرا مػػػػف  شػػػػرطة دي سػػػػوف تشػػػػذ يػػػػف مػػػػذ  القايػػػػدة و تبشػػػػر بمسػػػػتقبؿ الفػػػػي ـ فػػػػ ف مو ػػػػوع 

  ال ياة الموج ة   د يول  ب س وب  خر.

إف اسػػػػػػتعماؿ طريقػػػػػػة السػػػػػػطص المجسػػػػػػـ ي فػػػػػػي ل داللػػػػػػة ي ػػػػػػى  ف النظػػػػػػارة يشػػػػػػامدوف 
يقػػػػػػػة  ناسػػػػػػا مػػػػػػف ل ػػػػػػـ و دـ و لػػػػػػيس دمػػػػػػى جامػػػػػػػدة و ينػػػػػػدما صػػػػػػور ارسػػػػػػتاذ  سػػػػػػاندو  بطر 

السػػػػػػػطص ارمري ػػػػػػػي  ي إظ ػػػػػػػار نصػػػػػػػؼ الجسػػػػػػػـ م ر ػػػػػػػا ي ػػػػػػػمتص فػػػػػػػ ف تقػػػػػػػاطيص وج ػػػػػػػص و 
جسػػػػػػػمص ت خػػػػػػػذ  مميػػػػػػػة  دت إلػػػػػػػى تمشػػػػػػػي الخ فيػػػػػػػة السػػػػػػػوداء فػػػػػػػن ف ا ف مػػػػػػػذ  المػػػػػػػرة تجػػػػػػػا  

 صورة شمسية  ية.

فػػػػػػي الفػػػػػػي ـ  إنقػػػػػػاذ بواسػػػػػػطة رجػػػػػػؿ ا طفػػػػػػاء  و ػػػػػػص سػػػػػػ ـ بصػػػػػػورة معا سػػػػػػة ل خ فيػػػػػػة 
اف ذلػػػػؾ  افيػػػػا لخ ػػػػؽ تػػػػزييف  ػػػػي و  ػػػػذلؾ ال ػػػػاؿ السػػػػوداء و الػػػػدخاف الػػػػذي يػػػػـ المسػػػػرح ف ػػػػ
فػػػػػػػي الفػػػػػػػي ـ  الػػػػػػػد تور  ولتػػػػػػػوف  الػػػػػػػذي  figurationينػػػػػػػدما يت ػػػػػػػاثر ارثػػػػػػػاث و التشػػػػػػػخيص 

 actualitéيخػػػػػػػدر بالبػػػػػػػاز ويق ػػػػػػػص ار ػػػػػػػراس و يعتبػػػػػػػر  وؿ فػػػػػػػي ـ يعػػػػػػػال  مو ػػػػػػػويا  اليػػػػػػػا 
 ييػػػػػػػد تر يبػػػػػػػص و  ػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػي معػػػػػػػارؾ المم مػػػػػػػة  يػػػػػػػث يخفػػػػػػػي جم ػػػػػػػور النظػػػػػػػارة الخ فيػػػػػػػة 

                                                           
 .27إبراميـ ال يمني و فايز ـ نقش، ص  ،جورج، تاريخ السينما في العالـ، ترجمة الد تور،سادوؿ  -1



  السينمائي السرد إلى الروائي السرد مف                                       الثاني الفصؿ

39 
 

وداء، و يشػػػػػػ ؿ في مػػػػػػا    ػػػػػػانوت ال ػػػػػػمؽ الجديػػػػػػد  و  صػػػػػػالة ال انػػػػػػة الجديػػػػػػدة  مشػػػػػػامد السػػػػػػ
مػػػػػػذ  ارفػػػػػػمـ مػػػػػػف   بػػػػػػر نموذجيػػػػػػة  قيقيػػػػػػة ت تمػػػػػػؿ تزيينػػػػػػا  دي ػػػػػػور  إلػػػػػػى  ػػػػػػدما و تعتبػػػػػػر 

 .نجا ات  لة  المنظار المت رؾ 

ينػػػػػػػدما يػػػػػػػاد دي سػػػػػػػوف مػػػػػػػف جديػػػػػػػد إلػػػػػػػى اسػػػػػػػتعماؿ طرائػػػػػػػؽ التسػػػػػػػجيؿ المخصػػػػػػػص 
الػػػػذيف  ممث ػػػػي مػػػػذ  ارفػػػػمـ مػػػػف فنػػػػاني ردمػػػػات الموسػػػػيقى ل ػػػػا ي  ديسػػػػوف جعػػػػؿ دي سػػػػوف
و مػػػػػػػي الطريقػػػػػػػة ذات ػػػػػػػا التػػػػػػػي بشػػػػػػػرت   المنظػػػػػػػار المت ػػػػػػػرؾ فػػػػػػػادت شػػػػػػػ رت ـ فػػػػػػػي الػػػػػػػدياوة  

بظ ػػػػػػور النجػػػػػػـو السػػػػػػينمائييف و صػػػػػػارت ارشػػػػػػرطة ي ي ػػػػػػا اردوار مػػػػػػؤالء الفنػػػػػػانيف و بػػػػػػذلؾ 
 ي ػػػػػػا بظ ػػػػػػور ي ػػػػػػوف دي سػػػػػػوف  وؿ مػػػػػػف  بػػػػػػدع  المسػػػػػػرح السػػػػػػينمائي  و مػػػػػػذا اي ػػػػػػا يبشػػػػػػر ي

و  ػػػػػػػد و ػػػػػػػص لدي سػػػػػػػوف  ف جمػػػػػػػص يػػػػػػػددا مػػػػػػػف المشخصػػػػػػػيف ي ػػػػػػػى مسػػػػػػػرح  méliésمي يػػػػػػػيس
 ممث ص.

 ػػػػاف ادمػػػػوف  ػػػػوف الػػػػذي  ػػػػؿ مب ػػػػرا م ػػػػؿ دي سػػػػوف ينػػػػد  ديسػػػػوف  ػػػػد  شػػػػرؼ ي ػػػػى  
 يػػػػػث ي ػػػػػرب الجػػػػػمد  مػػػػػاـ يػػػػػدد  بيػػػػػر   مػػػػػوت مػػػػػاري سػػػػػتوارت صػػػػػنص في مػػػػػيف مشػػػػػ وريف 

لمقطػػػػػػوع و الثػػػػػػاني   ب ػػػػػػة مػػػػػػاي ل جم ػػػػػػور الػػػػػػر س امػػػػػػف المشخصػػػػػػيف ينػػػػػػؽ الم  ػػػػػػة و يقػػػػػػدـ 
الػػػػػذي يظ ػػػػػر بواسػػػػػطة السػػػػػطص المجسػػػػػـ فصػػػػػم تم يػػػػػديا مػػػػػف تمثي يػػػػػة  ارفينوجػػػػػوف.ث رايػػػػػس 

 .1 ناج ة

لػػػػـ ي ػػػػف فػػػػي ـ  القب ػػػػة  الفػػػػي ـ اروؿ ذا السػػػػطص المجسػػػػـ فػػػػي السػػػػينما بػػػػؿ  ػػػػاف الفػػػػي ـ 
 السػػػػػاذج البالػػػػػب ي يػػػػػص  ػػػػػافerotismeاروؿ الػػػػػذي لقػػػػػي نجا ػػػػػا  بيػػػػػرا، فػػػػػ ف طػػػػػابص الب مػػػػػة 

 بشيرا بالخواتـ التق يدية رلوؼ ارفمـ ذوات الن اية السعيدة.

و  ػػػػد نػػػػاؿ فػػػػي ـ  القب ػػػػة  نجا ػػػػص التػػػػاـ فػػػػي دور العزلػػػػة التػػػػي خ قػػػػت  لػػػػة  المنظػػػػار المت ػػػػرؾ  
و مشػػػػػػػامد العػػػػػػػري و   مػػػػػػػز الػػػػػػػبطف و صػػػػػػػنعت مػػػػػػػف  جػػػػػػػؿ مػػػػػػػذا مشػػػػػػػامد الػػػػػػػر ص الشػػػػػػػر ي 

الر صػػػػػػات الشػػػػػػائعات فػػػػػػي  واخػػػػػػر القػػػػػػرف التاسػػػػػػص يشػػػػػػر التػػػػػػي  انػػػػػػت تجػػػػػػذب الرجػػػػػػاؿ دوف 
 النساء.

                                                           
روايػػػػػػػة ال ػػػػػػػب -الػػػػػػػروائ مػػػػػػػف الم تػػػػػػػوب إلػػػػػػػى المرئػػػػػػػي  اريما،الخطػػػػػػػاب ،/إشػػػػػػػراؼ:د/ناوي، مراد،م بوب، سػػػػػػػعد نػػػػػػػاف  -1
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إف ارفػػػػػػػمـ ارولػػػػػػػى  ي  فػػػػػػػمـ  المنظػػػػػػػار المت ػػػػػػػرؾ  اتج ػػػػػػػت بػػػػػػػادئ بػػػػػػػدء و ب مانػػػػػػػة 
إلػػػػػػػػى مو ػػػػػػػػويات  ال يػػػػػػػػاة الموج ػػػػػػػػة  و ل ن ػػػػػػػػا انت ػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى خ ػػػػػػػػؽ المشػػػػػػػػامد النموذجيػػػػػػػػة 

 لو ائص ال الية.المناسبة و إيادة تمثيؿ ا

إف  فػػػػػمـ الممثػػػػػؿ مػػػػػذ  مػػػػػي التػػػػػي  ػػػػػاـ ب دوارمػػػػػا ممث ػػػػػوف اسػػػػػتعم ت ال ػػػػػواـز ثػػػػػـ التزيينػػػػػات و 
صػػػػػػػورت ردمػػػػػػػػات الموسػػػػػػػػيقى و المسػػػػػػػػرح، إف فائػػػػػػػدت ا  انػػػػػػػػت م ػػػػػػػػدودة يومئػػػػػػػػذ و نوييت ػػػػػػػػا 

 التصويرية تاف ة.

 عند العرب: -2

ـ العربػػػػػي و ذلػػػػػؾ يجػػػػػدر بنػػػػػا القػػػػػوؿ  العػػػػػالـ المػػػػػت  ـ بال بػػػػػة العربيػػػػػة   بػػػػػدال مػػػػػف العػػػػػال
م يػػػػػوف مسػػػػػ ـ مػػػػػف  لػػػػػواف و  وميػػػػػات و شػػػػػعوب مخت فػػػػػة جػػػػػدا مػػػػػرتبطيف  400لإلشػػػػػارة إلػػػػػى 

ابتػػػػداءنا مػػػػف دا ػػػػار و  تػػػػى جا ارتػػػػا بثقافػػػػة مشػػػػتر ة مصػػػػدرما القػػػػر ف ال ػػػػريـ و لقػػػػد وجػػػػدت 
لبػػػػػػة اتصػػػػػػاؿ مرت ػػػػػػزة إلػػػػػػى مػػػػػػذا ال تػػػػػػاب الػػػػػػديني ت تػػػػػػؿ دورا ممػػػػػػاثم لمتينيػػػػػػة فػػػػػػي مف ػػػػػػـو 

 ي يةالقروف الوسطى ل مس

لقػػػػػد دخ ػػػػػت السػػػػػينما مب ػػػػػرة إلػػػػػى العػػػػػالـ ففػػػػػي السػػػػػنوات ارخيػػػػػرة مػػػػػف القػػػػػرف التاسػػػػػص  
يشػػػػػر جػػػػػاب مصػػػػػوروف يديػػػػػدوف مؤسسػػػػػة لػػػػػوميير الجزائػػػػػر و تػػػػػونس و مصػػػػػر و ف سػػػػػطيف 

و تعػػػػػددت    فػػػػػمـ لمػػػػػدة د يقػػػػػة تقريبػػػػػا  و سػػػػػوريا و لبنػػػػػاف و يػػػػػادوا من ػػػػػا بعشػػػػػرات ال قطػػػػػات
 .1. موا يع ا و صورما

الثػػػػػػاني مػػػػػػف القػػػػػػرف العشػػػػػػريف وثػػػػػػائؽ  خػػػػػػاذة و م ػػػػػػذا فػػػػػػ ف  صػػػػػػب ت فػػػػػػي النصػػػػػػؼ 
الجزائػػػػر المسػػػػتعمرة التػػػػي تعتبػػػػر رسػػػػميا واليػػػػة فرنسػػػػية تبػػػػدو  مدينػػػػة يربيػػػػة  بػػػػؿ  ػػػػؿ شػػػػيء 

 ب يات ا المنت  ة و بؤس ا العميؽ.

                                                           
روايػػػػػػػة ال ػػػػػػػب -الػػػػػػػروائ مػػػػػػػف الم تػػػػػػػوب إلػػػػػػػى المرئػػػػػػػي  اريما،الخطػػػػػػػاب،/إشػػػػػػػراؼ:د/ناوي ، مراد،م بوب نػػػػػػػاف، سػػػػػػػعد  -1
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و  صػػػػػػؿ فػػػػػػي  1871جزائريػػػػػػا ولػػػػػػد يػػػػػػاـ لػػػػػػوميير ف ػػػػػػي س ميػػػػػػز يش  ػػػػػػاف   ػػػػػػد مصػػػػػػوري 
إخبػػػػػاري و وثػػػػػائقي ل نػػػػػص لػػػػػـ ي ػػػػػف مػػػػػو الػػػػػذي ا ترافػػػػػص ي ػػػػػى سػػػػػوية دوليػػػػػة المعػػػػػة  مصػػػػػور 

مجمويػػػػة المشػػػػامد ال امػػػػة الم رسػػػػة لوطنػػػػص بػػػػؿ يت ػػػػص  نػػػػص لػػػػـ  1897 قػػػػؽ  ػػػػوالي العػػػػاـ 
 يػػػػػػػث فػػػػػػػي ـ القصػػػػػػػبة فػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر و بػػػػػػػوجي و ومػػػػػػػراف و ت مسػػػػػػػاف و  ،يعػػػػػػػد إلػػػػػػػى وطنػػػػػػػص 

بسػػػػػ رة و الجنػػػػػوب الجزائػػػػػري الػػػػػذي  تػػػػػى منػػػػػص بخطػػػػػوات و مشػػػػػامد ف   وريػػػػػة و شػػػػػعبية مػػػػػف 
 ن ا و تقاليدمـ. ياة س ا

فػػػػي ت ػػػػؾ ال قبػػػػة  انػػػػت لقطػػػػات اررض المقدسػػػػة المػػػػ خوذة فػػػػي ف سػػػػطيف تمثػػػػؿ فػػػػي 
بيوتػػػػػػػات سػػػػػػػينمائية يديػػػػػػػدة و فػػػػػػػي مقػػػػػػػدمت ا إثبػػػػػػػات باتيػػػػػػػص و  -إثبػػػػػػات جمػػػػػػػص ثبػػػػػػػت : تػػػػػػػالوج

 ققػػػػػػت  فػػػػػػمـ يديػػػػػػدة فػػػػػػي العػػػػػػالـ العربػػػػػػي مػػػػػػف  بػػػػػػؿ  1914 ومػػػػػػوف و بعػػػػػػد  ػػػػػػرب العػػػػػػاـ 
لييف اجتػػػػػػػػػذبت ـ  مػػػػػػػػػا ف جمػػػػػػػػػص مشػػػػػػػػػامد يديػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػينمائييف  وروبيػػػػػػػػػيف  و  مػػػػػػػػػري ييف شػػػػػػػػػما

 بت اليؼ   ي ة

  صػػػػػى باتػػػػػاي و في  ػػػػػوف فػػػػػي مؤلف مػػػػػا الخػػػػػاص بالسػػػػػينما  مصػػػػػورة ت ػػػػػت الشػػػػػمس   
و  ػػػػػػرس للفػػػػػمـ المػػػػػ خوذة فػػػػػي المبػػػػػػرب  ػػػػػوالي خمسػػػػػيف في مػػػػػػا  1956الػػػػػذي نشػػػػػر يػػػػػاـ 

يػػػػػددا ممػػػػػاثم مػػػػػف ارفػػػػػمـ الناطقػػػػػة ل سػػػػػنوات العشػػػػػر  1930و  1919طػػػػػويم  ققػػػػػت بػػػػػيف 
التػػػػػػي سػػػػػػبقت ال ػػػػػػرب  انػػػػػػت مػػػػػػذ  المنتجػػػػػػات ي ػػػػػػى ي ػػػػػػد السػػػػػػينما الصػػػػػػامتة فرنسػػػػػػية فػػػػػػي 

شػػػػػومد وصػػػػػوؿ سػػػػػينما  مػػػػػري ييف و إنج يػػػػػز و  لمػػػػػانييف  1924معظم ػػػػػا و ل ػػػػػف بعػػػػػد العػػػػػاـ 
 1. و  تى مولندييف.

  1912ل نري رتشيؿ، فرنسا   وجو  م جبة  

  1922فرانتزلوسيص، فرنسا   إف شاء اهلل  

  مير انتوف و ميرفيؿ، فرنسا  سار ي الرميب  

                                                           
روايػػػػػة ال ػػػػػػب فػػػػػػي -المرئػػػػػػيالػػػػػػروائ مػػػػػف الم تػػػػػػوب إلػػػػػى   اريما،الخطػػػػػاب،/إشػػػػػػراؼ:د/ناوي ، مراد،م بوب ناف،سػػػػػعد  -1
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  1924إيدويف  اري، بريطانيا العظمى   إبنة الص راء 

  1926اندريص مو وف، فرنسا   ياسميف  

  1927 راماـ مايرولرويبرانفيؿ، بريطانيا العظمى   ت ت سماء الشرؽ  

  1927جاؾ سيفيراؾ، فرنسا   روح الب د  

  1928رنسا ليوف ماتوو . ليابيؿ، ف  في ظمؿ ال ريـ  

  1928ري سانبراـ، الواليات المت دة   بستاف اهلل  

 1928ج. ريبي يي ، لمانيا   مبامرات شر ية  

 1 .1929لويس رالؼ،  لمانيا    6782 جندي الفر ة ارجنبية 

مػػػػػػػذ  العنػػػػػػػاويف ت فػػػػػػػػي ل تعريػػػػػػػؼ بت ػػػػػػػػؾ المنتجػػػػػػػات التجاريػػػػػػػة معتمػػػػػػػػدة ي ػػػػػػػى شػػػػػػػػرؽ 
ارجنبيػػػػػػة و البػػػػػػزوات االسػػػػػػتعمارية و لػػػػػػـ يػػػػػػن  م ققػػػػػػوف مسػػػػػػؼ دوف إ فػػػػػػاؿ تمجيػػػػػػد الفر ػػػػػػة 

فرنسػػػػيوف ممتػػػػازوف فػػػػي ذلػػػػؾ الع ػػػػد مػػػػف مػػػػذ  المصػػػػط  ات و  ف ػػػػؿ فػػػػي ـ صػػػػامت  قػػػػؽ 
فػػػػػػػػػػػي المبػػػػػػػػػػػرب  ارط نطيػػػػػػػػػػػة  لجػػػػػػػػػػػاؾ فيػػػػػػػػػػػدر، و إف   سػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػتخداـ تشػػػػػػػػػػػ ي ة الرمػػػػػػػػػػػاؿ 
 الصػػػػ راوية  مػػػػا فعػػػػؿ فيمػػػػا بعػػػػد ارلمػػػػاني بابسػػػػت فػػػػي إيػػػػادة مػػػػنص نػػػػاطؽ لروايػػػػة بييػػػػر بينػػػػوا

 مػػػػػػػػا  خفػػػػػػػػؽ بابسػػػػػػػػت فػػػػػػػػي ا ي ػػػػػػػػاء بصػػػػػػػػدؽ وجػػػػػػػػود امبراطػػػػػػػػورة –إال  نػػػػػػػػص  خفػػػػػػػػؽ  1932
نصػػػػػا ادويريمازويػػػػػؿ  1929صػػػػػ راء خياليػػػػػة،  مػػػػػا جػػػػػاف رينػػػػػوار فقػػػػػد  بػػػػػؿ فػػػػػي فػػػػػي ـ  الب ػػػػػد  

استصػػػػػػوبتص السػػػػػػ طات المسػػػػػػتعمرة التػػػػػػي  انػػػػػػت تػػػػػػزيـ تخ يػػػػػػد العيػػػػػػد السػػػػػػنوي لبػػػػػػزو الجزائػػػػػػر 
 م ػػػػػة البػػػػػزاة التػػػػػػي  رسػػػػػ  ا شػػػػػػارؿ  فػػػػػي مػػػػػذا الفػػػػػػي ـ ف رصػػػػػت ي ػػػػػى  ف يظ ػػػػػػر فيػػػػػص إنػػػػػػزاؿ

العاشػػػػر إلػػػػى سػػػػيدي فػػػػروخ ذلػػػػؾ الرجػػػػوع إلػػػػى الػػػػوراء المػػػػدم  فػػػػي مي ودرامػػػػا يصػػػػرية ي ػػػػى 
الػػػػذي البػػػػد مػػػػص ذلػػػػؾ مػػػػف اال تفػػػػاظ منػػػػص بمتواليػػػػة جمي ػػػػة يػػػػف صػػػػيد البػػػػزاؿ و  1920سػػػػنة 

 لقد  خذت لقطاتص في سيارات سترويف المجنزرة.
                                                           

روايػػػػػة ال ػػػػػب فػػػػػي -الػػػػػروائ مػػػػػف الم تػػػػػوب إلػػػػػى المرئػػػػػيب /إشػػػػػراؼ:د/ناوي  اريما،الخطػػػػػا،مراد، م بوب نػػػػػاف، سػػػػػعد  -1
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ايتػػػػػػػص بعثػػػػػػػات تسػػػػػػػتخدـ سػػػػػػػيارات نظػػػػػػػـ الصػػػػػػػنايي الفرنسػػػػػػػي الجبػػػػػػػار فػػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ دي
تصػػػػػػ ص ل ػػػػػػؿ الطػػػػػػرؽ ت مػػػػػػؿ ي ػػػػػػى متون ػػػػػػا السػػػػػػينمائييف بػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتطاع جػػػػػػورج مػػػػػػارت و 

 م ػػػػػػر الصػػػػػػ راء فػػػػػػي  1923اودوينػػػػػػدوبروي المصػػػػػػور و بػػػػػػوؿ  اسػػػػػػتي نو  ف يقػػػػػػدموا يػػػػػػاـ 
سػػػػػيارة  الفػػػػػي ـ الوثػػػػػائقي الطويػػػػػؿ الػػػػػذي ب ػػػػػ   ػػػػػدرا  بيػػػػػر مػػػػػف النجػػػػػاح الجمػػػػػاميري و الػػػػػديائي 

 ققػػػػص  1924إلػػػػى  ف تعػػػػود بفػػػػي ـ جديػػػػد مػػػػف إفريقيػػػػا  القػػػػامرة البام ػػػػة  دفػػػػص بعثػػػػة جديػػػػدة 
 ليوف بوارييص.

لػػػػػػػـ تخت ػػػػػػػؼ ارفػػػػػػػمـ الم ققػػػػػػػة بػػػػػػػا خراج  و الوثائقيػػػػػػػة فػػػػػػػي لبنػػػػػػػاف و سػػػػػػػوريا  و فػػػػػػػي 
مصػػػػػػر ي ػػػػػػى  فػػػػػػمـ المبػػػػػػرب و فػػػػػػي مصػػػػػػر  ػػػػػػاف اف  قػػػػػػؽ مارسػػػػػػيؿ فانػػػػػػداؿ جزئيػػػػػػا  مػػػػػػاء 

  اف ي ى  در  بير مف الرداءة. الفي ـ الفرنسي الناطؽ اروؿ الذي 1928النيؿ  

 ػػػػػػوالي مائػػػػػػة مػػػػػػف ارفػػػػػػمـ  1930و  1919إذا  ػػػػػػاف  ػػػػػػد  نػػػػػػت  فػػػػػػي العػػػػػػالـ العربػػػػػػي بػػػػػػيف  
الطوي ػػػػػة ف نمػػػػػا  نتجػػػػػت  صػػػػػرا مػػػػػف  بػػػػػؿ سػػػػػينمائييف و ممث ػػػػػيف  ػػػػػربييف مسػػػػػتعم يف جمػػػػػاؿ 

 Groundback. 1 و فتنة مخت ؼ الب داف  شارة خ قية بدال مف إستعم  ا  خ فية 

تسػػػػ ـ  قيقػػػػة فػػػػي الفػػػػي ـ و انػػػػت  دوار العػػػػرب  نفسػػػػ ـ يقػػػػـو ب ػػػػا  ربيػػػػوف و ي ػػػػى ذلػػػػؾ فقػػػػد 
 دور تونسي. 1923  العربي استند االيرلندي ارمري ي ري سانبراـ في 

 دليػػػػػػؿ م ػػػػػػذار مبػػػػػػـر ب مري يػػػػػػة شػػػػػػابة  إلػػػػػػى الفتػػػػػػى اروؿ رامػػػػػػوف نوفػػػػػػار الػػػػػػذي  ػػػػػػاف يعتبػػػػػػر 
فص الم قػػػػػؽ فػػػػػي في مػػػػػص المشػػػػػ ور   ربعػػػػػة  ينػػػػػذاؾ خ يفػػػػػة رودولػػػػػؼ فػػػػػاالنتينو و الػػػػػذي ا تشػػػػػ

فرسػػػػاف رؤيػػػػا القػػػػديس يو نػػػػا التجبػػػػاي  فػػػػانتزع مػػػػذا الممثػػػػؿ الػػػػذائص الصػػػػيت   بػػػػر نجػػػػاح لػػػػص 
فػػػػػي  ابػػػػػف الشػػػػػيخ  الػػػػػذي صػػػػػور فػػػػػي صػػػػػ راء  ريزونػػػػػا  سػػػػػرة ب ثيػػػػػر مػػػػػف ارفػػػػػمـ ارمري يػػػػػة 

 مف الس س ة نفس ا التي  انت تظ ر الفر ة ارجنبية.
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نوات ارخيػػػػػػرة ل فػػػػػػف الصػػػػػػامت ي ػػػػػػى التػػػػػػوالي فػػػػػػي مػػػػػػص ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػد انتجػػػػػػت فػػػػػػي السػػػػػػ
،  فػػػػػػػمـ طوي ػػػػػػػة صػػػػػػػامتة سػػػػػػػنت دث 1928و فػػػػػػػي سػػػػػػػوريا  1927و مصػػػػػػػر  1924تػػػػػػػونس 

 ين ا فيما بعد  ديرت و مث ت مف  بؿ العرب.

 مػػػػػا السػػػػػينما الناطقػػػػػة فقػػػػػد سػػػػػج ت بدايػػػػػة إنتػػػػػاج يربػػػػػي  بيػػػػػر رفػػػػػمـ ناطقػػػػػة يربيػػػػػة 
صػػػػػر ل ػػػػػف مػػػػػذ  الن  ػػػػػة لػػػػػـ تمنػػػػػص  انػػػػػت،  مػػػػػا سػػػػػنر ، م ققػػػػػة  صػػػػػرا تقريبػػػػػا مػػػػػف  بػػػػػؿ م

فػػػػػػي العػػػػػػالـ العربػػػػػػي مػػػػػػف  بػػػػػػؿ  1940و  1930ت قيػػػػػػؽ  فػػػػػػمـ طوي ػػػػػػة يديػػػػػػدة ناطقػػػػػػة بػػػػػػيف 
إنج يػػػػػػز و  مػػػػػػري ييف شػػػػػػمالييف و  لمػػػػػػانييف و فرنسػػػػػػييف، و  ػػػػػػاف معظػػػػػػـ مػػػػػػذ  ارفػػػػػػمـ فػػػػػػي 

ارفػػػػػػػػػػػمـ الممجػػػػػػػػػػػدة  1931المبػػػػػػػػػػػرب  يػػػػػػػػػػػث تب ػػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػػد البيػػػػػػػػػػػاف االسػػػػػػػػػػػتعماري لعػػػػػػػػػػػاـ 
و لرجػػػػػػاؿ الفر ػػػػػػة ارجنبيػػػػػػة الػػػػػػذيف  1 مارسػػػػػػيؿ ليربييػػػػػػص 1936دد الرجػػػػػػاؿ الجػػػػػػ ل مسػػػػػػتعمريف 

جمػػػػػػػص بػػػػػػػرنص لبػػػػػػػاس المباربػػػػػػػة -يسػػػػػػػج وف انتصػػػػػػػارات ي ػػػػػػػى ثػػػػػػػائريف متػػػػػػػدثريف بػػػػػػػالبرانص 
ذوي وجػػػػػػػػو   يػػػػػػػػر وا ػػػػػػػ ة و مثػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػذا القتػػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػانوي فػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ـ  ال عبػػػػػػػػة   -التق يػػػػػػػدي

جػػػػػد جوليػػػػػاف  يػػػػػث م 1936 صػػػػػبص جومريػػػػػا  ساسػػػػػيا فػػػػػي  البانػػػػػديرا   1934ال بػػػػػر   فيػػػػػدر 
دو يفييػػػػػػػص  التيرتشػػػػػػػيو   ي الفر ػػػػػػػة ارجنبيػػػػػػػة ا سػػػػػػػػبانية فػػػػػػػي المبػػػػػػػرب التػػػػػػػي  ػػػػػػػاف يقودمػػػػػػػػا 

 1945 ينػػػػػذاؾ الجنػػػػػراؿ فران ػػػػػوا و اسػػػػػتمر السػػػػػينمائيوف البربيػػػػػوف فػػػػػي ت قيػػػػػؽ  فػػػػػمـ بعػػػػػد 
فػػػػػي ب ػػػػػداف يربيػػػػػة مخت فػػػػػة  بػػػػػؿ اسػػػػػتقمل ا  و بعػػػػػد  صػػػػػول ا ي ػػػػػى االسػػػػػتقمؿ  فػػػػػمـ  انػػػػػت 

ة التػػػػي سػػػػنت دث ين ػػػػا و التػػػػي  انػػػػت  ػػػػاالت إنتػػػػاج مشػػػػترؾ  فػػػػمـ باسػػػػتثناء بعػػػػض الفرديػػػػ
مبػػػػػامرات و  ػػػػػرب و جاسوسػػػػػية معدومػػػػػة القيمػػػػػة نػػػػػدر  ف  خػػػػػذ في ػػػػػا الممث ػػػػػوف اروروبيػػػػػوف 
 و ارمري يػػػػػوف الشػػػػػماليوف  م  يػػػػػيف   شػػػػػر اء فػػػػػػي التمثيػػػػػؿ، و الجػػػػػدير با شػػػػػارة منػػػػػا بػػػػػػ ف 

 ية.البدايات ارولى ل سينما العربية  انت انتاجاتص  رب
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 :السينماتقنيات 

بمػػػػػػػا  ف ل ػػػػػػػؿ فػػػػػػػػف تقنيػػػػػػػات و  سػػػػػػػػس ت  مػػػػػػػص و تجعػػػػػػػػؿ منػػػػػػػص مميػػػػػػػػزا ل ػػػػػػػا ، ي ينػػػػػػػػا 
االشػػػػارة إلػػػػى تقنيػػػػات السػػػػينما التػػػػي  ػػػػاف ل ػػػػا  ثػػػػر فػػػػي نفسػػػػية المشػػػػامد و طػػػػورت مػػػػذا الفػػػػف 
السػػػػػابص لمػػػػػا وصػػػػػؿ إليػػػػػص، و لعػػػػػؿ ذ رنػػػػػا ل ػػػػػذا العنصػػػػػر مػػػػػو إلػػػػػى  ي مػػػػػد  يم ػػػػػف ل سػػػػػينما 

 ال قيقية؟ ف تقدـ صورة ال ياة 

 ال قطة: -1

الوا ػػػػػػص و السػػػػػػينما مجمويػػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػػور إال  ف السػػػػػػينما يخت ػػػػػػؼ يػػػػػػف الوا ػػػػػػص فػػػػػػي 
جػػػػػزء، مػػػػػو صػػػػػور ت ػػػػػوف ي ػػػػػى مقػػػػػاس الشاشػػػػػة و ال ػػػػػاميرا التػػػػػي بمثابػػػػػة العصػػػػػب ال قيقػػػػػي 
ل سػػػػػػينما ففػػػػػػي الو ػػػػػػت الػػػػػػذي تتػػػػػػػابص فيػػػػػػص ال قطػػػػػػات فػػػػػػي الوا ػػػػػػػص و تصػػػػػػ نا  مػػػػػػا مػػػػػػي تقػػػػػػػـو 

ي ا ي ػػػػػى الشاشػػػػػة فال قطػػػػػة مػػػػػي  سػػػػػاس يم يػػػػػة المونتػػػػػاج، ال ػػػػػاميرا بتقطيػػػػػص الصػػػػػور و ت ػػػػػد
 الذي مو  ساس الفي ـ.

إذا  ػػػػػػاف لنػػػػػػا  ف نشػػػػػػبص المونتػػػػػػاج، ف ننػػػػػػػا يجػػػػػػب  ف نشػػػػػػبص مجمػػػػػػوع  طػػػػػػص المونتػػػػػػػاج "
 1بس س ة االنفراجات في  لة االختراؽ السيارة  و الجرار   ال قطات 

 ػػػػػػوؿ المخػػػػػػػرج الروسػػػػػػي سػػػػػػػيرجي  يزشػػػػػػػتايف:  إذا  انػػػػػػت ال  مػػػػػػػة  سػػػػػػاس الروايػػػػػػػة فال قطػػػػػػػة  
 سػػػػػػاس السػػػػػػينما ، و ال بػػػػػػة فػػػػػػي الروايػػػػػػة ت تػػػػػػاج سػػػػػػارد مػػػػػػت  ـ فالسػػػػػػينما تتخػػػػػػذ الصػػػػػػورة  و 

 ال قطة ل ذا البرض.

إذا  انػػػػػػػت ال  مػػػػػػػة تجسػػػػػػػد مػػػػػػػا يجػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي خواطرنػػػػػػػا فال قطػػػػػػػة تجسػػػػػػػد  ي ػػػػػػػى  رض 
 الوا ص.

صػػػػػػر م ػػػػػػـ يزيػػػػػػد مػػػػػػف  يمت ػػػػػػا صػػػػػػد ا ووا عيػػػػػػة فال ر ػػػػػػة و ت تػػػػػػاج ال قطػػػػػػة إلػػػػػػى ين
الصػػػػوت  ػػػػرورياف لنقػػػػؿ وا عيػػػػة  العنصػػػػر ار ثػػػػر  ػػػػزارة النتػػػػاج المعنػػػػى ي ػػػػى  سػػػػػاس  ف 

 و بعد ال ر ة و الصوت ي تي ينصر ال وف. 2السينما مو لبة صور  ساسا 
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 .12، ص 2005يبد مس ـ، الخطاب السينمائي مف ال  مة إلى الصورة، دار الشؤوف الثقافية ببداد،  ،طامر ،ي واف -2



  السينمائي السرد إلى الروائي السرد مف                                       الثاني الفصؿ

46 
 

 

ف   ػػػػرب مػػػػا يم ػػػػ إذا  ػػػػاف الفػػػػي ـ ي  ػػػػي  صػػػػة، فػػػػ ف ال ػػػػوف لػػػػص  يمػػػػة فنيػػػػة يجػػػػب  ف ي ػػػػوف 
إلػػػػػػػى االخػػػػػػػمص ل وا ص...بػػػػػػػؿ إنػػػػػػػص ينببػػػػػػػي  ف يسػػػػػػػامـ فػػػػػػػي ال ػػػػػػػدث و يتابعػػػػػػػص فػػػػػػػي موازنػػػػػػػة 

 1. ل ينص بواسطة الدي ور، و  ف يعبر بطريقة فنية يف الدراما الداخ ية ل شخصيات

تعػػػػػرض ار ػػػػػداث  لقػػػػػد اف ل صػػػػػورة مػػػػػدؼ فػػػػػي التػػػػػ ثر ي ػػػػػى المشػػػػػامد ف ػػػػػي لبػػػػػة السػػػػػينما 
 2.  ار الوا ص ال قيقي ل تفاصيؿ الجزئيةب  ؿ ما يم ف مف التشويص و ذلؾ ب دؼ إظ

لقػػػػػػد  ػػػػػػاف ل سػػػػػػينما  ثػػػػػػر  بيػػػػػػر ي ػػػػػػى المشػػػػػػامديف مػػػػػػف خػػػػػػمؿ الصػػػػػػورة التػػػػػػي جع تػػػػػػص ي ػػػػػػس 
 بمصدا يت ا و تصويرما ب ؽ ل وا ص.

 المونتاج: -2

ي قػػػػػػػؽ الفػػػػػػػي ـ تواجػػػػػػػد  يف ػػػػػػػؿ يناصػػػػػػػر  ثيػػػػػػػرة مػػػػػػػي  سػػػػػػػاس تقنياتػػػػػػػص، فػػػػػػػالفي ـ روح 
ارساسػػػػػػػية التػػػػػػػي تسػػػػػػػتطيص  ف تبعػػػػػػػث ال يػػػػػػػاة فػػػػػػػي القػػػػػػػوة الخالقػػػػػػػة  تسػػػػػػػمى بالمونتػػػػػػػاج، إنػػػػػػػص 

 3 و ت سب ا الش ؿ السينمائي... - ي ال قطات المتفر ة–الصورة الجامدة 

المونتػػػػػػػاج مػػػػػػػو يم يػػػػػػػة فنيػػػػػػػة، يترتػػػػػػػب فيػػػػػػػص ال قطػػػػػػػات و المشػػػػػػػامد بتناسػػػػػػػؽ و  سػػػػػػػ وب فنػػػػػػػي 
د يػػػػؽ لإلنتقػػػػاؿ مػػػػف لقطػػػػة إلػػػػى  خػػػػر ، و ل ظػػػػة االنتقػػػػاؿ و  يفيػػػػة و المػػػػدة التػػػػي ت تاج ػػػػا 

صػػػػورة ي ػػػػى الشاشػػػػة، إ ػػػػافة إلػػػػى إبقػػػػاء الصػػػػورة و الصػػػػوت المرافػػػػؽ ل ػػػػا يقػػػػوؿ المخػػػػرج ال
ال تػػػػدب ال يػػػػاة السػػػػينمائية فػػػػي  ي لقطػػػػة مػػػػف الفػػػػي ـ إال ينػػػػدما تو ػػػػص   نػػػػص  -بػػػػوف ف ػػػػف–

 4 مػػػػػػػص  يرمػػػػػػػا مػػػػػػػف ال قطػػػػػػػات و تعػػػػػػػرض بايتبارمػػػػػػػا جػػػػػػػزء مػػػػػػػف مجمويػػػػػػػة لقطػػػػػػػات مخت فػػػػػػػة
 فاجتماع ال قطات يف طريؽ المونتاج مو الفي ـ  قا.

                                                           
مارتف، ال بة السينمائية، ترجمة سعد م اوي، المؤسسة العامة ل ت ليؼ و ارنباء و النشر، الدار المصرية ،مارسيؿ  -1

 .25ل ت ليؼ و الترجمة، دوف طبعة  و سنة، ص 

يونيو  9ثابت، في ي ـ الجماؿ السينمائي، مج ة الفنوف، ال يئة المصرية العامة ل ت ليؼ و النشر القامرة، يدد  ،مد ور -2
 .25، ص 1980

 .18، ص 1959 رنست، فف الفي ـ /صمح الت امي، االدارة العامة ل ثقافة، مطابص شر ة االيمنات الشر ية، ،لندجرف  -3

 .71المرجص نفسص، ص  -4
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إف السػػػػينما مػػػػي فػػػػف يجمػػػػص العديػػػػد مػػػػف الفنػػػػوف و تقنيات ػػػػا  يػػػػر م ػػػػدودة ل ػػػػف منػػػػاؾ م ػػػػـ 
و منػػػػػػػاؾ  مػػػػػػػـ و بالتػػػػػػػالي  ػػػػػػػؿ مػػػػػػػؿ يخػػػػػػػص السػػػػػػػينما فػػػػػػػي خدمػػػػػػػة انتػػػػػػػاج فػػػػػػػي ـ ينقػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػرة 

 ل مشامد و يقنعص ب قيقت ا.

 عالقة الرواية بالسينما: -3

يػػػػػػؿ شػػػػػػيء إلػػػػػػى شػػػػػػيء و ة: لعػػػػػػؿ ل  مػػػػػػة  ف مػػػػػػة تػػػػػػو ي بشػػػػػػيء مػػػػػػو ت مف ػػػػػػـو ارف مػػػػػػ
 خػػػػر و بالتػػػػالي   مػػػػة ارف مػػػػة مػػػػي ت ويػػػػؿ الػػػػنص الروائػػػػي إلػػػػى نػػػػص سػػػػينمائي  و ت ويػػػػؿ 

 ال  مة إلى صورة.

 ػػػػؿ  يقػػػػوؿ النا ػػػػد مارينػػػػا م ومػػػػاف فػػػػي  ديثػػػػص يػػػػف الفػػػػي ـ، و ارتباطػػػػص بعػػػػالـ ال تػػػػب 
نفػػػػػػس ال ػػػػػػدؼ الػػػػػػذي ت ققػػػػػػص ال  مػػػػػػة  لقطػػػػػػة فػػػػػػي الفػػػػػػي ـ ت قػػػػػػؽ بالنسػػػػػػبة ل مخػػػػػػرج السػػػػػػينمائي

فػػػػػػ ذا  ػػػػػػاف المخػػػػػػرج يتػػػػػػرجـ ال  مػػػػػػة إلػػػػػػى صػػػػػػورة فال اتػػػػػػب  و الشػػػػػػاير  1 بالنسػػػػػػبة ل شػػػػػػاير
 يترجـ صورتص الذمنية يف طريؽ   مة.

يم ػػػػف القػػػػوؿ  ف يم يػػػػة ارف مػػػػة تقػػػػؼ يػػػػاجزة   يانػػػػا  مػػػػا الػػػػنص اردبػػػػي  مػػػػا يقػػػػوؿ 
مػػػػة رف  ػػػػوار الفػػػػي ـ يخت ػػػػؼ لػػػػيس  ػػػػؿ مػػػػا ي تػػػػب الروائػػػػي  ابػػػػؿ للف  المخػػػػرج جػػػػوف  ريػػػػار

يػػػػػف  ػػػػػوار الروايػػػػػة و بعػػػػػد إخػػػػػراج الروايػػػػػة في مػػػػػا، منػػػػػا  نػػػػػا   ػػػػػص ي ػػػػػى ارخػػػػػريف ار ػػػػػداث 
يػػػػػف طريػػػػػؽ في مػػػػػي، لقػػػػػد انت ػػػػػت فػػػػػي نظػػػػػري م مػػػػػة ال تػػػػػاب ينػػػػػد انت ائػػػػػص مػػػػػف  خػػػػػر  ػػػػػرؼ 

 2  خر صف ة مف ال تاب

قػػػػػاط ل ػػػػػف مػػػػػذا ا خػػػػػتمؼ بػػػػػيف الروايػػػػػة و الفػػػػػي ـ ال يعنػػػػػي ت ػػػػػادمما و  نػػػػػص ي بػػػػػي ن
التعبيػػػػػػػر يعنػػػػػػػػي اال سػػػػػػػػاس  اشػػػػػػػترا  ما ف مػػػػػػػػا وسػػػػػػػي تا تعبيػػػػػػػػر يقػػػػػػػػوؿ يبػػػػػػػد ال ميػػػػػػػػد مدو ػػػػػػػػة

بالشػػػػػيء، يعنػػػػػي التصػػػػػوير الفػػػػػردي المنسػػػػػجـ لمػػػػػا ي سػػػػػص ال اتػػػػػب و الفنػػػػػاف إزاء وا ػػػػػص معػػػػػيف 
، الوا ػػػػػػػص المتخ ػػػػػػػؼ، الوا ػػػػػػػص المػػػػػػػريض، و التب يػػػػػػػ  يعنػػػػػػػي القػػػػػػػارئ  و خاصػػػػػػػة الوا ػػػػػػػص المتػػػػػػػ ـز

 3 نسبة ل فناف السينمائيبالنسبة ل  اتب، و المشامد بال

                                                           
 .163 رنست، فف الفي ـ/صمح الت امي، ص ، لندجرف -1

 .50خ فة، الرواية السينمائية، المؤسسة الوطنية ل  تاب، الجزائر، ص ،بف ييسى  -2
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إف ت ويػػػػؿ الروايػػػػػة إلػػػػػى يمػػػػػؿ سػػػػػينمائي لػػػػػيس بػػػػػارمر السػػػػػ ؿ  و ال ػػػػػيف فقػػػػػد ي ػػػػػدث 
  ف يف ـ المشامد ي س ما يريد ال اتب تقديمص مف خمؿ نصص.
 ف ثير ما تصؿ الرواية إلى السينما بعد تعديؿ و ا تباس  بيريف.

 و مف ال يذ ر  يظـ  يماؿ سينمائية ايتمدت ي ى نصوص  دبية مف بين ا: 
  ينا  يد الب ب  لستاينيبؾ.

  ذمب مص الريص  لمر ريت ميتشؿ.
   نا ارنيتا  لتولستوي.

   صر الشوؽ  و  بيف القصريف  لنجيب م فوظ...
 إف يم يػػػػػػة ارف مػػػػػػة ت تػػػػػػاج إلػػػػػػى بعػػػػػػض التقنيػػػػػػات التػػػػػػي يجػػػػػػدر بنػػػػػػا االشػػػػػػارة ل ػػػػػػا ،

إف الم مػػػػػػػػػة ارولػػػػػػػػػى ل عمػػػػػػػػػؿ االبػػػػػػػػػدايي مػػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػػير  تقػػػػػػػػػوؿ  فصػػػػػػػػػة زينػػػػػػػػػاي  وديػػػػػػػػػؿ :
ال ػػػػواجز، و المبػػػػػدع  ػػػػػر منػػػػػذ البدايػػػػػة و بػػػػػذلؾ ال ي ػػػػوف جنػػػػػوف المبػػػػػدع شػػػػػ م مفيػػػػػدا  ػػػػػيف 

 1 ينبص للشياء الم يطة بص  تى و لو انتقد
ات فت ويػػػػػؿ مػػػػػا  ػػػػػاف م توبػػػػػا بػػػػػيف ثنايػػػػػا اروراؽ إلػػػػػى االخػػػػػراج انجػػػػػاز  بيػػػػػر و يتط ػػػػػب تقنيػػػػػ

 خاصة و يمؿ شاؽ و م ايؼ.
و يعػػػػؿ يم يػػػػة السػػػػرد  ي ػػػػا يجػػػػب االشػػػػارة إلي ػػػػا لي ػػػػوف انتقػػػػاؿ مػػػػف سػػػػرد روائػػػػي إلػػػػى سػػػػرد 

 سينمائي.
 :السرد الروائي-ا

مػػػػػا يميػػػػػز العمػػػػػؿ الروائػػػػػي  نػػػػػص جػػػػػنس  دبػػػػػي  ساسػػػػػص ال بػػػػػة الم توبػػػػػة،  زن ػػػػػا تت سػػػػػس 
 مػػػػػػا –الوصػػػػػػؼ ي ػػػػػى ينصػػػػػػر السػػػػػػرد بالدرجػػػػػػة ارولػػػػػى،ف مػػػػػػذا السػػػػػػرد الػػػػػػذي يتقػػػػػاطص مػػػػػػص 

بنيػػػػػة ي ػػػػػى تػػػػػوالي ارسػػػػػباب و المسػػػػػببات منيشػػػػػ ؿ معػػػػػص إيقايػػػػػا ت  مػػػػػص بنيػػػػػة  دثية -سػػػػػبؽ
الناتجػػػػػػػة ين ػػػػػػػا، إ ػػػػػػػافة إلػػػػػػػى وجػػػػػػػود سػػػػػػػارد و شخصػػػػػػػيات و ف ػػػػػػػاءات و  زمنػػػػػػػة، و مػػػػػػػي 
بػػػػػػذلؾ ت تقػػػػػػي مػػػػػػص مجمويػػػػػػة مػػػػػػف ارجنػػػػػػاس اردبيػػػػػػة ارخػػػػػػر  فػػػػػػي مػػػػػػذا الجانػػػػػػب،  جػػػػػػنس 

ة و  ػػػػػادرا ي ػػػػػى تف يػػػػػؾ بنياتػػػػػص المشػػػػػار ال  ايػػػػػة و القصػػػػػة، و صػػػػػ رما فػػػػػي بنائػػػػػص مػػػػػف ج ػػػػػ
إلي ػػػػا و تجاوزمػػػػا يػػػػف طريػػػػؽ تف ي  ػػػػا  و إيػػػػادة بنائ ػػػػا مػػػػف جديػػػػد مػػػػف ج ػػػػة  خػػػػر ، و مػػػػو 

 ما جعؿ تعريف ا  مرا صعبا.
                                                           

 .17، ص 1993فيفري  16، في 11، مف10 وديؿ، مف ال تابة إلى االخراج، جريدة الجبؿ، يدد، فصة ،زينا ي -1



  السينمائي السرد إلى الروائي السرد مف                                       الثاني الفصؿ

49 
 

طورمػػػػػػا ار ثػػػػػػر ت بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف تنوي ػػػػػا بػػػػػػدء مػػػػػػف طورمػػػػػػا الػػػػػوا عي و  تػػػػػػى–إال  ن ػػػػػا 
ة بمسػػػػػػػار سػػػػػػػردي تظػػػػػػػؿ م  ومػػػػػػػ - ػػػػػػػدة و المتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الروايػػػػػػػة الجديػػػػػػػدة و مػػػػػػػا بعػػػػػػػدما

م  ػػػػػـو بتػػػػػرابط منطقػػػػػي شػػػػػ ن ا فػػػػػي ذلػػػػػؾ شػػػػػ ف ال  ايػػػػػة،  مػػػػػا  ف السػػػػػارد في ػػػػػا، مػػػػػو الػػػػػذي 
يقػػػػػـو بترتيػػػػػب يم يػػػػػات الوصػػػػػؼ و ي ػػػػػدد طريقػػػػػة تػػػػػوالي ار ػػػػػداث و مػػػػػو الػػػػػذي يختػػػػػار  ف  

، 1 نػػػػػا بمػػػػػا يتبيػػػػػر يبػػػػػر ال ػػػػػوار بػػػػػيف الشخصػػػػػيات  و يػػػػػف طريػػػػػؽ وصػػػػػؼ مو ػػػػػويير يخب
اردبيػػػػػة الخػػػػػر  رف تت ػػػػػوؿ إلػػػػػى فػػػػػي ـ سػػػػػينمائي، و مػػػػػو مػػػػػا يؤم  ػػػػػا فػػػػػي مقابػػػػػؿ ارجنػػػػػاس 

 مػػػػػا –خاصػػػػػة و  ن ػػػػػا تتقػػػػػاطص مػػػػػص جميػػػػػص يناصػػػػػر بنػػػػػائ ف ز من ػػػػػا السػػػػػردف ي ػػػػػى ايتبػػػػػار 
 ف السػػػػػػػرد يم ػػػػػػػف  ف ت تم ػػػػػػػص ال بػػػػػػػة شػػػػػػػفوية  انػػػػػػػت  و م توبػػػػػػػة،  مػػػػػػػا  -يػػػػػػػر  روالف بػػػػػػػارت

ة  ي يم ػػػػػف  ف ت تم ػػػػػص الصػػػػػورة ثابتػػػػػة  و مت ر ػػػػػة، و مػػػػػذا السػػػػػرد ت ققػػػػػص ال بػػػػػة فػػػػػي الروايػػػػػ
 ػػػػػػػؿ جم ػػػػػػػة من ػػػػػػػا ت قػػػػػػػؽ معنػػػػػػػى دالليػػػػػػػا خاصػػػػػػػا، ل ن ػػػػػػػا فػػػػػػػي  بواسػػػػػػػطة متواليػػػػػػػات جم يػػػػػػػة، 

المقابػػػػػؿ ت قػػػػػؽ مػػػػػص بػػػػػػا ي الجمػػػػػؿ ارخػػػػػر  التػػػػػي تجاورمػػػػػػا المعنػػػػػى ال  ػػػػػي ل عمػػػػػؿ الروائػػػػػػي 
 2. المتواجد فيص

 مػػػػػػا فػػػػػػي الفػػػػػػي ـ السػػػػػػينمائي فيت قػػػػػػؽ المعػػػػػػف ال  ػػػػػػي يػػػػػػف طريػػػػػػؽ الصػػػػػػور اي يػػػػػػف 
من ػػػػػا تقػػػػػدـ معنػػػػػى دالليػػػػػا خاصػػػػػا ب ػػػػػا، ل ن ػػػػػا مث  ػػػػػا طريػػػػػؽ متواليػػػػػات صػػػػػورية،  ػػػػػؿ صػػػػػورة 

فػػػػػي الجم ػػػػػة فػػػػػي ال بػػػػػة، تسػػػػػامـ فػػػػػي تشػػػػػ يؿ المعنػػػػػى الػػػػػداللي ل فػػػػػي ـ و مػػػػػي تتصػػػػػؿ ببػػػػػا ي 
 مػػػػا يػػػػذمب فػػػػي القػػػػوؿ بػػػػذلؾ روالف –الصػػػػور الم م ػػػػة ل ػػػػف و  مػػػػا  ف ال بػػػػة ليسػػػػت بريئػػػػة 

رخػػػػػر  بمػػػػػا ، فػػػػػ ف الصػػػػػورة مػػػػػي ا3 إذ ان ػػػػػا ت مػػػػػؿ مع ػػػػػا ذاتيػػػػػة  اتب ػػػػػا و ثقافتػػػػػص  -بػػػػػارت
ي ػػػػػػؿ م ػػػػػػؿ ال ػػػػػػمـ الػػػػػػذي نعرفػػػػػػص فػػػػػػي   -ي ػػػػػػى  ػػػػػػد تعبيػػػػػػر  ريسػػػػػػتياف ميتػػػػػػز– ن ػػػػػػا  ػػػػػػمـ 

، ف ػػػػي تتجػػػػاوز  ون ػػػػا مجػػػػرد تصػػػػوير ل وا ػػػػص، ذلػػػػؾ  ف زاويػػػػة التقػػػػاط مػػػػذ  الصػػػػورة 4 الروايػػػػة
تنقػػػػػػذما مػػػػػػف طابع ػػػػػػا المي ػػػػػػاني ي الم ػػػػػػض لتسػػػػػػمو ب ػػػػػػا ن ػػػػػػو الفػػػػػػنف و مػػػػػػي التػػػػػػي ت ػػػػػػدد 

خوذة لػػػػػنفس المشػػػػػ د الػػػػػوا عي الوا ػػػػػد،  مػػػػػا  ن ػػػػػا مػػػػػي الفػػػػػرؽ بػػػػػيف الصػػػػػورة المتعػػػػػددة المػػػػػ 
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التػػػػي تمنػػػػص الصػػػػورة الم تقطػػػػة داللت ػػػػا الخاصػػػػة، فػػػػ ذا  ػػػػاف ال اتػػػػب الروائػػػػي  مػػػػا يػػػػر  لػػػػوي 
يعيػػػػػػد خ ػػػػػػؽ تجاربػػػػػػص المسػػػػػػتمدة مػػػػػػف الوا ػػػػػػص مػػػػػػنخمؿ فعػػػػػػؿ ال  مػػػػػػات و  يفيػػػػػػة  دي  ػػػػػػانيتي 

التػػػػػي نسػػػػػتمدما  التعبيػػػػػر ب ػػػػػا، مسػػػػػتعمم زوايػػػػػا نظػػػػػر خاصػػػػػة بػػػػػص، و مسػػػػػتبم  ػػػػػوف المعػػػػػاني
مػػػػػػف الوسػػػػػػط ال بػػػػػػوي، تتجػػػػػػاوز بطبيعت ػػػػػػا التخي يػػػػػػة المعػػػػػػاني التػػػػػػي نعيشػػػػػػ ا بالفعػػػػػػؿ داخػػػػػػؿ 

 1. المجتمص

 :السرد السينمائي

السػػػػػػػػرد الفي مػػػػػػػػي و يعتبػػػػػػػػر م ػػػػػػػػور المػػػػػػػػن   النقػػػػػػػػدي فػػػػػػػػي السػػػػػػػػينما، و مػػػػػػػػو مػػػػػػػػرادؼ 
لمعنػػػػى السػػػػرد فػػػػي الفػػػػف، ف ػػػػو البنػػػػاء الػػػػذي تصػػػػب فيػػػػص و ػػػػدة المو ػػػػوع  و  ب ػػػػة القصػػػػة، 

مجمويػػػػػػػػػة ا شػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػرجـ ال ر ػػػػػػػػػة المتخي ػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى مجمويػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػامد و 
الم توبػػػػػة ي ػػػػػى صػػػػػػف ات السػػػػػيناريو، ففػػػػػي الػػػػػػنص الروائػػػػػي ي ػػػػػوف التعبيػػػػػػر الظػػػػػامري يػػػػػػف 
ار ػػػػػػػداث و الشخصػػػػػػػيات  ائمػػػػػػػا ي ػػػػػػػى مبػػػػػػػد يف ممػػػػػػػا : المقػػػػػػػروء و المتخيػػػػػػػؿ بمعنػػػػػػػى  نػػػػػػػص 

لو ػػػػص الصػػػػورة الشػػػػ  ية ل ػػػػػذا  يعتمػػػػد ي ػػػػى القػػػػراءة  وال لف ػػػػػـ الم ػػػػموف و مػػػػف ثػػػػـ التخيػػػػػؿ
الم ػػػػػػموف،  مػػػػػػا فػػػػػػي الػػػػػػنص السػػػػػػينمائي فبػػػػػػف ترجمػػػػػػة التعبيػػػػػػر ت ػػػػػػوف ظػػػػػػامرة فػػػػػػي ر ػػػػػػائز 
ثمثػػػػػػػػة مػػػػػػػػي: المرئػػػػػػػػي، المسػػػػػػػػموع و المت ػػػػػػػػرؾ، بمعنػػػػػػػػى  ف ي ػػػػػػػػوف التعبيػػػػػػػػر يػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػدث 
ظػػػػػػػامرا فػػػػػػػي تػػػػػػػوفير الداللػػػػػػػة البصػػػػػػػرية، الصػػػػػػػورة ب ػػػػػػػؿ  شػػػػػػػ ال ا، و تفايػػػػػػػؿ الصػػػػػػػورة مػػػػػػػص 

، و مػػػػػػػػػذا 2شػػػػػػػػػفرات و مػػػػػػػػػدلوالت المشػػػػػػػػػامد و ار ػػػػػػػػػداث الم ػػػػػػػػػموف و الػػػػػػػػػذي ينػػػػػػػػػت  ينػػػػػػػػػص
التطػػػػػور الػػػػػذي صػػػػػا ب يم يػػػػػة  تابػػػػػة السػػػػػيناريو السػػػػػينمائي و فصػػػػػ ص يػػػػػف يم يػػػػػة ا خػػػػػراج 
و جع ػػػػػص مسػػػػػتقم بنفسػػػػػص و خ ػػػػػؽ  سػػػػػاليب السػػػػػردية الخاصػػػػػة بػػػػػص  ػػػػػد مػػػػػر بمرا ػػػػػؿ يديػػػػػدة، 
  يػػػػػػػث اسػػػػػػػتمر الػػػػػػػنص السػػػػػػػينمائي لفتػػػػػػػرة طوي ػػػػػػػة  مجمويػػػػػػػة ور ػػػػػػػات ال ت تػػػػػػػب إال  ثبػػػػػػػات
خطػػػػػػػوات الفػػػػػػػي ـ و   ػػػػػػػداث و  ب تػػػػػػػص القصصػػػػػػػية  يػػػػػػػث  ػػػػػػػاف يخ ػػػػػػػص لمعػػػػػػػايير ا خػػػػػػػراج 
التػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػد ي ػػػػػػػػى تػػػػػػػػوفير الجماليػػػػػػػػة التصػػػػػػػػويرية، مػػػػػػػػذا ارمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي بػػػػػػػػد  منػػػػػػػػذ ديفيػػػػػػػػد 
 ريفيثالػػػػػػػذي ابت ػػػػػػػر اساسػػػػػػػيات ال بػػػػػػػة السػػػػػػػينمائية بايتمػػػػػػػاد  ي ػػػػػػػى روايػػػػػػػة القصػػػػػػػص يبػػػػػػػر 

ال  مػػػػػات، و اسػػػػػتمر ي ػػػػػى ذلػػػػػؾ  ترتيػػػػػب ال قطػػػػػات و المشػػػػػامد ب بت ػػػػػا التصػػػػػويرية بػػػػػدال مػػػػػف
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ايزنشػػػػػتايف الػػػػػذي  ػػػػػاف ينظػػػػػر إلػػػػػى السػػػػػينما لػػػػػيس  فػػػػػف درامػػػػػي و إنمػػػػػا م  مػػػػػي مػػػػػف  يػػػػػث 
البنػػػػػػاء الفنػػػػػػي، ف ػػػػػػاف ينظػػػػػػر إلػػػػػػى الفػػػػػػي ـ السػػػػػػينمائي   ػػػػػػؿ متجػػػػػػانس، و بالتػػػػػػالي ف نػػػػػػص  ػػػػػػاف 
يسػػػػػػعى لمبتعػػػػػػاد بػػػػػػالفي ـ السػػػػػػينمائي مػػػػػػف سػػػػػػا ة اردب و  شػػػػػػالص الفنيػػػػػػة، واثقػػػػػػا مػػػػػػف  نػػػػػػى 

ينمائية التػػػػػػػي تخ ػػػػػػػؽ جماليػػػػػػػة الصػػػػػػػورة، إال  ف النقػػػػػػػاد و ال تػػػػػػػاب و السػػػػػػػينمائييف ال بػػػػػػػة السػػػػػػػ
الػػػػػذيف اتػػػػػوا مػػػػػف بعػػػػػد  بػػػػػد وا يػػػػػدر وف  مميػػػػػة السػػػػػيناريو السػػػػػينمائي و  مميػػػػػة تفػػػػػرد  ب سػػػػػاليبص 
السػػػػػػردية التػػػػػػي يجػػػػػػب  ف ت ػػػػػػوف وا ػػػػػػ ة فػػػػػػي بنػػػػػػاء الفػػػػػػي ـ، إلػػػػػػى  ف دخػػػػػػؿ الصػػػػػػوت فػػػػػػي 

فػػػػػػػرد بخصوصػػػػػػػيتص التػػػػػػػي  صػػػػػػػبص يقػػػػػػػـو ي ػػػػػػػى السػػػػػػػينما فجعػػػػػػػؿ السػػػػػػػيناريو ر نػػػػػػػا  ساسػػػػػػػيا، فت
 1 ساس ا الفي ـ السينمائي.

ر ػػػػػػـ التوافػػػػػػؽ ال ػػػػػػمني بػػػػػػيف الػػػػػػنص اردبػػػػػػي و السػػػػػػينمائي فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ السػػػػػػرد، إال 
 ف يم يػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػينمائي تتميػػػػػػػػػز ي ػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػنص الروائػػػػػػػػػي بالمسػػػػػػػػػا ات 

نق ػػػػػػص ل ػػػػػػا  الشاسػػػػػػعة التػػػػػػي يمن  ػػػػػػا الػػػػػػنص السػػػػػػينمائي بجمعػػػػػػص لجميػػػػػػص الفنػػػػػػوف ا نسػػػػػػانية و
مػػػػػػف  طرمػػػػػػا المعرفيػػػػػػة التعبيريػػػػػػة الخاصػػػػػػة ب ػػػػػػا إلػػػػػػى  ون ػػػػػػا  دوات و يناصػػػػػػر تسػػػػػػامـ فػػػػػػي 
ت ػػػػػػويف ال بػػػػػػة السػػػػػػينمائية، بمعنػػػػػػى انػػػػػػص صػػػػػػق  ا و  يطامػػػػػػا شػػػػػػ م سػػػػػػينمائيا ذا خصوصػػػػػػية 
ممػػػػا مػػػػنص يم يػػػػة السػػػػرد مسػػػػا ة  ػػػػرة  افيػػػػة، فػػػػالفي ـ السػػػػينمائي نظػػػػاـ شػػػػديد التعقيػػػػد  نظػػػػاـ 

لبػػػػػػػػات متعػػػػػػػػددة، يناصػػػػػػػر الصػػػػػػػػورة، يناصػػػػػػػػر الصػػػػػػػػوت،  سػػػػػػػينمائي، ف ػػػػػػػػو ينطػػػػػػػػوي ي ػػػػػػػى
المونتػػػػاج، و داخػػػػػؿ  ػػػػػؿ  قػػػػػؿ مػػػػػف  قػػػػػوؿ ال بػػػػة ن ػػػػػوف  مػػػػػاـ لبػػػػػات داخ يػػػػػة تتع ػػػػػؽ بال قػػػػػؿ 
ؿ نفسص،فالصػػػػػػػورة السػػػػػػػينمائية يصػػػػػػػنع ا الػػػػػػػدور الخػػػػػػػمؽ ل  ػػػػػػػاميرا التػػػػػػػي تػػػػػػػؤطر  ػػػػػػػؿ التشػػػػػػػ ي

 الموجود داخؿ ال ادر السينمائي.

د التػػػػػػبس ارمػػػػػػػر ي ػػػػػػى النقػػػػػػاد السػػػػػػػينمائييف فقػػػػػػrécitologieنظػػػػػػرا لصػػػػػػعوبة ي ػػػػػػـ السػػػػػػػردية 
العػػػػرب، ف ػػػػـ يسػػػػتطيعوا بعػػػػد و ػػػػص مف ػػػػـو د يػػػػؽ ي يػػػػؿ إلػػػػى نظريػػػػة وا ػػػػ ة تخػػػػص السػػػػرد 
الفي مػػػػي، و ي ػػػػى ي ػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ فقػػػػد يرفػػػػت نظريػػػػات السػػػػرد لػػػػد  البػػػػرب تطػػػػورا  بيػػػػرا، 

 و ظ ر لدي ـ اتجاماف  بيراف يخت فاف في ارس وب و يتفقاف في المو وع:

 لسرد: و يمث ص  لبرداس  ريماس سيميوطيقا اa.grémas. 
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 السرديات: و يمث ص  يرارد ينيتg.genette. 

 السرد و الحكي:4

 ينيػػػػػػت:  السػػػػػػرد مػػػػػػو تمثيػػػػػػؿ ل ػػػػػػدث او مجمويػػػػػػة مػػػػػػف ار ػػػػػػداث ال قيقيػػػػػػة او ديقػػػػػػوؿ  يرار 
 .1المتخي ة يبر ال بة.. 

تسػػػػػتوجب و جم ػػػػػة  تمثيػػػػػؿ ل ػػػػػدث  و مجمويػػػػػة مػػػػػف ار ػػػػػداث التػػػػػي  وردمػػػػػا  يرارد ينيػػػػػت 
 ما ي تي:

 .داث متس س ة   
 .شخصيات متعددة تقـو ب ذ  ال داث 
  ..إطار ل ذ  ار داث  الم اف، الزماف 

 و  ذلؾ جم ة   يبر ال بة  تفترض مي ارخر  المقومات ا تية: 

  سارد ال  اية  و الراويnarrateur. 
 .مادة   ائية 
 .زوايا نظر متعددة 
  مت قي ال  اية، المسرود لصnarrtaire. 

ل سػػػػػػػرد فيتعػػػػػػػارض مػػػػػػػص التعريػػػػػػػؼ السػػػػػػػابؽ  christianmetz مػػػػػػػا تعريػػػػػػػؼ  ريسػػػػػػػتيانميتز
خاصػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ تخصػػػػػػػيص ال بػػػػػػػة  وسػػػػػػػي ة و يػػػػػػػدة ل سػػػػػػػرد، فيقػػػػػػػوؿ  ميتػػػػػػػز  : السػػػػػػػرد 

 2خطاب مب ؽ ي تي لي قؽ مش دا زمنيا لل داث .

لعػػػػؿ التعػػػػارض السػػػػابؽ الػػػػذ ر، يم ػػػػف ت مسػػػػص فػػػػي اخػػػػتمؼ الوسػػػػي ة،  و ي ػػػػى ار ػػػػؿ فػػػػي  
مػػػػػػا يػػػػػػدا ذلػػػػػػؾ ف ػػػػػػيس مػػػػػػف شػػػػػػمولية تعريػػػػػػؼ ميتػػػػػػز ل سػػػػػػرد و يػػػػػػدـ  صػػػػػػر  فػػػػػػي ال بػػػػػػة، و 

 اختمؼ يذ ر.
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امػػػػػا  الخطػػػػػاب المب ػػػػػؽ  فػػػػػيع ف  ف الخطػػػػػاب لػػػػػص بدايػػػػػة ووسػػػػػيط و ن ايػػػػػة، ر ػػػػػـ  نػػػػػص 
يػػػػػػة الماديػػػػػػة ال مفػػػػػػر من ػػػػػػا، مػػػػػػذا إ ػػػػػػافة إلػػػػػػى  ف يتػػػػػػوفر ي ػػػػػػى ن ايػػػػػػة مفتو ػػػػػػة، إال  ف الن ا

الخطػػػػػػػػاب يسػػػػػػػػمص بػػػػػػػػالتمييز بػػػػػػػػيف زمنػػػػػػػػيف، زمػػػػػػػػف ار ػػػػػػػػداث المسػػػػػػػػرودة و زمػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػاب 
 السردي.

بػػػػذلؾ فػػػػ ف االخػػػػتمؼ بػػػػيف  السػػػػرد  و ال  ػػػػي  مػػػػو اخػػػػتمؼ فػػػػي الوسػػػػي ة، فػػػػال  ي 
يم ػػػػف  ف نجػػػػد  فػػػػي الصػػػػورة و ال ر ػػػػة و ا يقػػػػاع،  مػػػػا السػػػػرد ف ػػػػو  خػػػػص مػػػػف ذلػػػػػؾ رف 

السػػػػػػرد يتع ػػػػػػؽ  تصػػػػػػالص مػػػػػػو مػػػػػػص ال بػػػػػػة  و النسػػػػػػؽ ال فظػػػػػػي فقػػػػػػط، و مػػػػػػف  جػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ فػػػػػػ ف ا
 1. بطريقة تقديـ ال  ي

إذا فالسػػػػػػػرد ال يم ػػػػػػػف  ف يت قػػػػػػػؽ إال فػػػػػػػي إطػػػػػػػار العمػػػػػػػؿ ال فظػػػػػػػي،  مػػػػػػػا ال  ػػػػػػػي فػػػػػػػيم ف  ف 
 في الصورة و ال ر ة. - ما سبؽ–نجد  

سػػػػػػص و ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ ف ننػػػػػػا نجػػػػػػد نظػػػػػػاميف مػػػػػػف القصػػػػػػص السػػػػػػينمائي، ل ػػػػػػؿ من مػػػػػػا  س
يقػػػػػػـو ي ػػػػػػى لبػػػػػػة ال ػػػػػػوار  و المػػػػػػادة الصػػػػػػوتية بوصػػػػػػف ا خاصػػػػػػية   سػػػػػػاليبص، نظػػػػػػاـ سػػػػػػردي 

 ساسػػػػػية منفصػػػػػ ة يػػػػػف بقيػػػػػة الخاصػػػػػيات ارخػػػػػػر  التػػػػػي ت ػػػػػوف يػػػػػالـ الفػػػػػي ـ السػػػػػػينمائي، و 
            نظاـ   ائي ي ظى فيص الخطاب المرئي ب ممية  بر 

 السيناريو :

بدو ارمػػػػػػػػر سػػػػػػػينمائي:ت ػػػػػػػدرة  اتػػػػػػػب السػػػػػػػيناريو ي ػػػػػػػػى ت ويػػػػػػػؿ الروايػػػػػػػة إلػػػػػػػػى يمػػػػػػػؿ 
بسػػػػػػػيطا لػػػػػػػد   ثيػػػػػػػريف فالسػػػػػػػيناريو السػػػػػػػينمائي ينصػػػػػػػر م ػػػػػػػـ فػػػػػػػي صػػػػػػػناية الفػػػػػػػي ـ و مػػػػػػػو  

 مر  تاف:

السػػػػػيناريو اردبػػػػػي:  و سػػػػػمي  دبيػػػػػا  رنػػػػػص ال يتجػػػػػاوز مر  ػػػػػة ال تابػػػػػة الوصػػػػػفية، ويعطػػػػػى - 
مػػػػػػػو مجمويػػػػػػػة  يػػػػػػػادة ل مث ػػػػػػػيف  تػػػػػػػى ي فظػػػػػػػوا  دوارمػػػػػػػـ و يط عػػػػػػػوا ي ػػػػػػػى  صػػػػػػػة الفػػػػػػػي ـ، و 

، و ي تػػػػػػػوي تفصػػػػػػػيؿ الشخصػػػػػػيات، الػػػػػػػدي ور، الممبػػػػػػػس، و 2 يناصػػػػػػر الصػػػػػػػورة السػػػػػػينمائية
                                                           

 – والكالب اللص -محفوظ نجيب روايات أفلمة ،  فتيحة ، زاوي/ ،د جازية ،فرقاني/ د:  إشراف ، طيب ،مسعدي -1

 .011 ص  ، تطبيقة دراسة
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مجمويػػػػػػة يناصػػػػػػر الصػػػػػػوت السػػػػػػينمائي و   ػػػػػػؿ مػػػػػػا يشػػػػػػامد داخػػػػػػؿ ال ػػػػػػادر السػػػػػػينمائي، و 
 1: ت توي

ال ػػػػػػػوار و ي ػػػػػػػوف بػػػػػػػيف شخصػػػػػػػييف  و  نقسػػػػػػػـ بػػػػػػػدورما إلػػػػػػػى ثػػػػػػػمث يناصػػػػػػػرال بػػػػػػػة التػػػػػػػي ت-
  ثػػػػػػػػػر، و المونولػػػػػػػػػوغ و مػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػديث الشخصػػػػػػػػػية و نفسػػػػػػػػػ ا  و  ػػػػػػػػػديث ا    ػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػاد  و 

  يواف و م ذا، و التع يؽ الذي يصا ب  البا ارفمـ الوثائقية.

اصػػػػػػػػوات ارجػػػػػػػػواء: و مػػػػػػػػي ارصػػػػػػػػوات التػػػػػػػػي تصػػػػػػػػا ب التمثيػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػؤثرات الصػػػػػػػػوتية و -
داخػػػػؿ إطػػػػار الصػػػػورة فػػػػي م اولػػػػة لجعػػػػؿ المشػػػػ د يبػػػػدو وا عيػػػػا مػػػػف مثػػػػؿ صػػػػوت السػػػػيارات، 

 الريص، ال جي ...

الموسػػػػػيقى: و مػػػػػي  مػػػػػا  ف ت ػػػػػوف مؤلفػػػػػة خصيصػػػػػا ل فػػػػػي ـ  و منتقػػػػػاة،  مػػػػػا   ف ل ػػػػػا دورا -
م فػػػػػػػػػػز لعاطفػػػػػػػػػػة و انفعػػػػػػػػػػاؿ م وريػػػػػػػػػػا إذ ت عػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػب العناصػػػػػػػػػػر ارخػػػػػػػػػػر  دور ال

 المشامد.

السػػػػػيناريو التقنػػػػػي او التطبيقػػػػػي: و مػػػػػو المر  ػػػػػة ارخيػػػػػرة التػػػػػي تسػػػػػبؽ مر  ػػػػػة االخػػػػػراج -ب
مباشػػػػػػرة،، و ت تػػػػػػوي مػػػػػػذا السػػػػػػيناريو ي ػػػػػػى تفاصػػػػػػيؿ الفػػػػػػي ـ ا خراجيػػػػػػة المتمث ػػػػػػة فػػػػػػي  جػػػػػػـ 

 ؽ.ال قطات، زوايا التصوير  ر ة ال اميرا...و يعرؼ ب نص الفي ـ الم توب ي ى الور 

مػػػػف  جػػػػؿ مػػػػذا  ػػػػاف البػػػػد ي ػػػػى السػػػػيناريو  ف ي ػػػػوف  ي ػػػػرص ي ػػػػى نقػػػػؿ الروايػػػػة  مػػػػا مػػػػي 
إلػػػػى شػػػػ   ا السػػػػينمائي، و ل ػػػػف المشػػػػ  ة ار بػػػػر مػػػػي  نػػػػص بػػػػداخؿ الروايػػػػة  يػػػػاة ب ام  ػػػػا ال 
ت تفػػػػػػي بعػػػػػػرض الشخصػػػػػػيات و بيػػػػػػوت ـ و بيئػػػػػػت ـ و ل ن ػػػػػػا  يػػػػػػاة تم ػػػػػػؾ شخصػػػػػػيات ا جسػػػػػػدا 

 ـ، و مػػػػػف ارمث ػػػػػة ي ػػػػػى ذلػػػػػؾ روايػػػػػة  ال ػػػػػرب و يت ػػػػػرؾ و انفعػػػػػاالت مخت فػػػػػة تصػػػػػنص  يػػػػػات
سػػػػػػير ي بونػػػػػػدرا وؾ  bondarchuksergeiالسػػػػػػ ـ  التػػػػػػي  خرج ػػػػػػا إلػػػػػػى السػػػػػػينما الروسػػػػػػي 

ـ، فػػػػػي اربعػػػػػة   جػػػػػزاء،  ػػػػػؿ جػػػػػزء يجػػػػػاوز السػػػػػاية و نصػػػػػفؼ  السػػػػػاية، و 1968فػػػػػي يػػػػػاـ 
تقديمػػػػص العمػػػػؿ فػػػػي  ربعػػػػة اجػػػػزاء مػػػػو توخيػػػػص تقػػػػديـ تفاصػػػػيؿ مػػػػا بػػػػداخؿ الروايػػػػة، و مػػػػو مػػػػا 
جعػػػػػؿ النقػػػػػاد إلػػػػػى اليػػػػػـو يصػػػػػفونص بػػػػػالفي ـ ارمػػػػػيف ي ػػػػػى العمػػػػػؿ الروائػػػػػي وفػػػػػؽ يبػػػػػارة  لبػػػػػرت 

                                                           
 .115نفسص. ص  المرجص -1



  السينمائي السرد إلى الروائي السرد مف                                       الثاني الفصؿ

55 
 

، فػػػػػي 1 الروايػػػػػة ب نػػػػػص ا تفػػػػػى اثػػػػػر ال تػػػػػاب فولتػػػػػوف الػػػػػذي  ػػػػػاف يصػػػػػؼ الفػػػػػي ـ ارمػػػػػيف ي ػػػػػى 
مقابػػػػؿ ذلػػػػؾ نجػػػػد  ف  ثيػػػػرا مػػػػف الروايػػػػات ال يسػػػػتطيص  اتػػػػب السػػػػيناريو مجػػػػاراة مػػػػا بػػػػداخ  ا 

 بػػػػػػر مثػػػػػػاؿ ي ػػػػػػى ذل ػػػػػػؾ فػػػػػػالفي ـ منقػػػػػػوؿ يػػػػػػف روايػػػػػػة بػػػػػػنفس و لعػػػػػػؿ فػػػػػػي ـ  شػػػػػػفرة دافنشػػػػػػي   
ـ ويبػػػػػػػػػػدو  ف 2006االسػػػػػػػػػـ لمؤلف ػػػػػػػػػػا ارمري ػػػػػػػػػػي داف يػػػػػػػػػػراوف اخرجػػػػػػػػػص روف مػػػػػػػػػػاوارد سػػػػػػػػػػنة 

المخػػػػرج لػػػػـ يسػػػػتطص التقيػػػػد بقوايػػػػد الت  ػػػػير لمر  ػػػػة مػػػػا  بػػػػؿ التصػػػػوير، فقػػػػد  ػػػػاف المخػػػػرج 
بفتػػػػػرة  فريتزالنػػػػػ  مػػػػػثم  بػػػػػؿ  ف يبػػػػػد  تصػػػػػوير ف مػػػػػص، يعػػػػػيش مػػػػػص شخصػػػػػيات  بػػػػػؿ التصػػػػػوير

،و ل ػػػػػف ال الػػػػػة 2 فػػػػػالفي ـ  ػػػػػد تػػػػػـ إخراجػػػػػص بالنسػػػػػبة إليػػػػػص و بالتػػػػػالي تػػػػػـ ي ػػػػػى الػػػػػورؽ طوي ػػػػػة، 
التػػػػػػػي   اطػػػػػػػت الروايػػػػػػػة  ػػػػػػػيف صػػػػػػػدورما و الػػػػػػػى ا ف، و يػػػػػػػدد الطبعػػػػػػػات التػػػػػػػي ب بت ػػػػػػػا و 
الشػػػػػػ رة التػػػػػػي ب ب ػػػػػػا مؤلف ػػػػػػا، لػػػػػػـ يسػػػػػػتطيص الفػػػػػػي ـ مجارات ػػػػػػا، بػػػػػػؿ لعػػػػػػؿ المشػػػػػػامد  و النا ػػػػػػد 

ي ـ ب نػػػػػػػص م اولػػػػػػػة  يائسػػػػػػػة ل نيػػػػػػػؿ مػػػػػػػف نجػػػػػػػاح الروايػػػػػػػة، إذ لػػػػػػػـ  انػػػػػػػا صػػػػػػػارميف ووصػػػػػػػفا الفػػػػػػػ
يسػػػػػػتطص  اتػػػػػػب السػػػػػػيناريو االنتقػػػػػػاؿ بػػػػػػال ـ ال ائػػػػػػؿ مػػػػػػف المع ومػػػػػػات و ارمػػػػػػا ف و ارسػػػػػػرار، 
مػػػػػف الروايػػػػػة إلػػػػػى العمػػػػػؿ السػػػػػينمائي، و ا تفػػػػػى بمػػػػػا تقدمػػػػػص ال ػػػػػاميرا مػػػػػف خػػػػػمؿ تصػػػػػويرما 

 ي  انت بيف الشخصيات.رما ف   داث القصة، و  بؿ ذلؾ بال وارات المجتز ة الت

القػػػػػػدرة ي ػػػػػػى اال تفػػػػػػاظ ب ػػػػػػؿ مػػػػػػا بػػػػػػداخؿ العمػػػػػػؿ الروائػػػػػػي: و يشػػػػػػبص إلػػػػػػى  ػػػػػػد مػػػػػػا مف ػػػػػػـو *
القػػػػػػػدرة ي ػػػػػػػى تجسػػػػػػػيد العمػػػػػػػؿ الروائػػػػػػػي و  ػػػػػػػف  ػػػػػػػاف   ثػػػػػػػر إ اطػػػػػػػة منػػػػػػػص، فاال تفػػػػػػػاظ بمػػػػػػػا 
بػػػػػداخؿ العمػػػػػؿ الروائػػػػػي داخػػػػػؿ  الفػػػػػي ـ، مػػػػػو ا بقػػػػػاء ي ػػػػػى  ػػػػػؿ مػػػػػا ذ ػػػػػر مػػػػػف شخصػػػػػيات و 

و تفاصػػػػػػيؿ فػػػػػػي الروايػػػػػػة، و  ػػػػػػد يخت ػػػػػػؼ ارمػػػػػػر مػػػػػػف روايػػػػػػة   مػػػػػػا ف و   ػػػػػػداث و  ػػػػػػوارات
إلػػػػػى  يرمػػػػػا، فالعمػػػػػؿ الروائػػػػػي الػػػػػذي ي تفػػػػػي بقصػػػػػة م ورمػػػػػا بعػػػػػض الشخصػػػػػيات و الم ػػػػػاف 
الوا ػػػػػػد  و الم ػػػػػػانيف،  ف مت ػػػػػػا تبػػػػػػدو  سػػػػػػ ؿ مػػػػػػف يمػػػػػػؿ روائػػػػػػي  ػػػػػػخـ  روايػػػػػػة  ذمػػػػػػب مػػػػػػص 

فػػػػػي يػػػػػاـ  الػػػػػريص  ل اتب ػػػػػا مر ريػػػػػت ميتشػػػػػؿ و التػػػػػي  خرج ػػػػػا إلػػػػػى السػػػػػينما في تػػػػػور ف يمنػػػػػص
 1861ـ، الروايػػػػػػة التػػػػػػي  اولػػػػػػت اختصػػػػػػار ال ػػػػػػرب ارم يػػػػػػة ارمري يػػػػػػة بػػػػػػيف يػػػػػػامي 1939

اسػػػػػب السػػػػػينما  مػػػػػي التػػػػػي ت ػػػػػدد ثيػػػػػر مػػػػػف ال يػػػػػاف ت ػػػػػوف جم ػػػػػة : ال ين، و فػػػػػي  1863و 
مف ػػػػػػػـو القػػػػػػػدرة ي ػػػػػػػى ارمانػػػػػػػة،  ف ثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المشػػػػػػػامد و الشخصػػػػػػػيات التػػػػػػػي نقر مػػػػػػػا فػػػػػػػي 
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ؾ  ف وجػػػػود مػػػػػذا المشػػػػ د  و يػػػػػدـ وجػػػػػود  ال ذلفي مػػػػػالروايػػػػة مػػػػػا ، ال نجػػػػد ل ػػػػػا  ثػػػػرا داخػػػػػؿ ال
يػػػػؤثر فػػػػي مجػػػػر    ػػػػداث الفػػػػي ـ، و  ػػػػد   ػػػػيؼ إلػػػػى مػػػػذ  ارسػػػػباب سػػػػبب  خػػػػر فػػػػي   ثيػػػػر  
مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبمد، مػػػػػػػػو الر ابػػػػػػػػة و يػػػػػػػػادة ي ػػػػػػػػوف مقػػػػػػػػص الر يػػػػػػػػب سػػػػػػػػببص انت ػػػػػػػػاؾ وا ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 
الم ظػػػػػورات ال مسػػػػػي ية:  الػػػػػديف و السياسػػػػػة و الجػػػػػنس  و ل ػػػػػف الر ابػػػػػة تخت ػػػػػؼ مػػػػػف ب ػػػػػد 

ى  خػػػػر، ففػػػػي موليػػػػوود مػػػػثم مػػػػامش ال ريػػػػة واسػػػػص جػػػػدا يسػػػػتطيص مػػػػف خملػػػػص السػػػػينمائي إلػػػػ
 ف يقػػػػػدـ مػػػػػا شػػػػػاء مقارنػػػػػة بػػػػػالبمد ارخػػػػػر ،  تػػػػػى و إف نسػػػػػبت إلػػػػػى العػػػػػالـ اروؿ  فرنسػػػػػا 
التػػػػػػي تمنػػػػػػص  ػػػػػػؿ مػػػػػػا ينت ػػػػػػؾ مػػػػػػف وج ػػػػػػة نظرمػػػػػػا تاريخ ػػػػػػا االسػػػػػػتعماري،  ػػػػػػالفي ـ الجزائػػػػػػري 

ـ، و ل ػػػػػػف بػػػػػػر ـ ذلػػػػػػؾ 1965إنتاجػػػػػػص سػػػػػػنة   معر ػػػػػػة الجزائػػػػػػر  الممنػػػػػػوع مػػػػػػف العػػػػػػرض منػػػػػػذ
فػػػػ ف موليػػػػوود و ي ػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف يقػػػػؼ ال ريػػػػة العػػػػالي جػػػػدا، إال  ف   مػػػػة سػػػػقؼ تعنػػػػي  ف 

ال يم ػػػػػػػف ل  ريػػػػػػػة  ف ت ػػػػػػػوف مط قػػػػػػػة ف ػػػػػػػي ال تسػػػػػػػتطيص مػػػػػػػثم  ف تصػػػػػػػنص  منػػػػػػػاؾ  ػػػػػػػدودا و 
 فممػػػػا ين ػػػػر مو ػػػػوي ا وجػػػػود  الم ر ػػػػة الي وديػػػػة  ي ػػػػى يػػػػد ارلمػػػػاف فػػػػي ال ػػػػرب العالميػػػػة 

 1. لثانيةا

مػػػػػػذا و ي ػػػػػػاؼ إلػػػػػػى  ػػػػػػؿ مػػػػػػذا امػػػػػػتمؾ التقنيػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتطيص تجػػػػػػاوز  ثيػػػػػػر مػػػػػػف 
العقبػػػػػػػات، فالروايػػػػػػػات اردبيػػػػػػػة ليسػػػػػػػت سػػػػػػػواء و  ثيػػػػػػػر مػػػػػػػف الموا ػػػػػػػيص و ارف ػػػػػػػار الروائيػػػػػػػة 
تجػػػػػػاوز  ػػػػػػدرة  ثيػػػػػػر مػػػػػػف صػػػػػػناع السػػػػػػينما، باسػػػػػػتثناء موليػػػػػػوود، فالصػػػػػػناية الفي ميػػػػػػة تػػػػػػرامف 

ظيػػػػػػؼ  نظمػػػػػػة و بػػػػػػرام  ال اسػػػػػػوب لخ ػػػػػػؽ صػػػػػػور ي ػػػػػػى الجوانػػػػػػب التقنيػػػػػػة بمػػػػػػا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ تو 
افترا ػػػػػية  يػػػػػر متناميػػػػػة، بػػػػػؿ  البػػػػػا مػػػػػا تشػػػػػ ؿ  ت ػػػػػؾ الصػػػػػور العمػػػػػود الفقػػػػػري ل ثيػػػػػر مػػػػػف 
ارفػػػػػػػػمـ مثػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػرب النجػػػػػػػػـو ،  القنػػػػػػػػاع ، ماتري س ، ال ديقةالجوراسػػػػػػػػية  و  يػػػػػػػػرمـ مػػػػػػػػف 
النمػػػػػػاذج المشػػػػػػاب ة، و التػػػػػػي ت ػػػػػػوف موا ػػػػػػيع ا   ػػػػػػرب إلػػػػػػى العجائبيػػػػػػة، مػػػػػػا جع  ػػػػػػا ت قػػػػػػؽ 

السػػػػينما فػػػػف يعتمػػػػد يػػػػدة  سػػػػس  نجا ػػػػا ي ػػػػى مسػػػػتو   جػػػػـ ا يػػػػرادات،و مػػػػو مػػػػا يؤ ػػػػد  ف 
 2.  مم ا الجماؿ و الت نولوجيا و الماؿ و الجم ور
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 ػػػػد  ف ػػػػػت السػػػػػينما بنمػػػػػاذج  خفقػػػػػت  و نج ػػػػػت  و بػػػػيف ذلػػػػػؾ   ػػػػػص فػػػػػي تقػػػػػديـ العمػػػػػؿ 
خم ػػػػػػت ـ ي ػػػػػػى الروائػػػػػػي، ف ثيػػػػػػر مػػػػػػف العنػػػػػػاويف الروائيػػػػػػة لفتػػػػػػت انتبػػػػػػا  صػػػػػػانعي السػػػػػػينما و 

اف مت ػػػػػا و ارمث ػػػػػة  ثيػػػػػرة، و مػػػػػو مػػػػػا يػػػػػديو إلػػػػػى القػػػػػوؿ مػػػػػف ج ػػػػػة  خػػػػػر   ف نقػػػػػؿ الروايػػػػػة 
إلػػػػى فػػػػي ـ ال يعنػػػػي اف الفػػػػي ـ سػػػػي وف   ػػػػؿ مسػػػػتو  من ػػػػا، فقػػػػد  ػػػػدث  ن ػػػػاف الفػػػػي ـ المػػػػ خوذ 
مػػػػف الروايػػػػة ناج ػػػػا، و ارمث ػػػػة  ثيػػػػرة نػػػػذ ر من ػػػػا فػػػػي ـ  العػػػػرب  يػػػػف  روايػػػػة بػػػػنفس االسػػػػـ 

وزو ل مخػػػػػػرج  فرانسػػػػػػيس فػػػػػػورد  وبػػػػػػوال و الػػػػػػذي اسػػػػػػتطاع  ف يقتفػػػػػػي  ثػػػػػػر ل مؤلػػػػػػؼ مػػػػػػاريو بػػػػػػ
الروايػػػػػة، و سػػػػػايد فػػػػػي ذلػػػػػؾ التقفػػػػػي النػػػػػاجص ارجػػػػػزاء الثمثػػػػػة ل فػػػػػي ـ و التػػػػػي اسػػػػػتطايت اف 
تنقػػػػؿ العمػػػػؿ الروائػػػػي فػػػػي   ثػػػػر مػػػػف ثمػػػػاني سػػػػايات، و فػػػػي ـ   ػػػػدث ذات مػػػػرة فػػػػي  مري ػػػػا  

ي، و تػػػػـ ير ػػػػص ل مػػػػرة ارولػػػػى يػػػػاـ و مػػػػو الفػػػػي ـ ارطػػػػوؿ ل مخػػػػرج افيطػػػػالي سػػػػيرجيو ليػػػػون
ـ، و  ييػػػػػػد يػػػػػػرض الفػػػػػػي ـ ببعػػػػػػد ب ػػػػػػص سػػػػػػنوات فػػػػػػي نسػػػػػػخة طوي ػػػػػػة وصػػػػػػ ت  مػػػػػػدة 1984

 ل اتب ػػػػػا مػػػػػاري hoodstheير ػػػػػ ا  ربػػػػػص سػػػػػايات، و الفػػػػػي ـ مػػػػػ خوذ يػػػػػف روايػػػػػة بعنػػػػػواف  
ـ ل مخػػػػػػرج سػػػػػػتيفف  سػػػػػػبي برغ يػػػػػػف روايػػػػػػة 1985  سػػػػػػنة purplecolorthe ػػػػػػراي، و فػػػػػػي ـ  

لػػػػػيس  وو ػػػػػر، و يم ػػػػػف معرفػػػػػة نجػػػػػاح الفػػػػػي ـ مػػػػػف خػػػػػمؿ مسػػػػػتوييف، بػػػػػنفس االسػػػػػـ ل  اتػػػػػب ا
المسػػػػػػػػتو  اروؿ مػػػػػػػػو الجػػػػػػػػوائز التػػػػػػػػي ي صػػػػػػػػدما فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػابقات الم رجانػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة و  

و مػػػػػو  جػػػػػـ ا يػػػػػرادات  -و يخػػػػػص الػػػػػبمد التػػػػػي لػػػػػدي ا صػػػػػناية سػػػػػينما–المسػػػػػتو  الثػػػػػاني 
 1. التي يدرما  الفي ـ في صاالت العرض السينمائي
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 بداية السينما المصرية: 

انتقلػػػػػت السػػػػػينما نلػػػػػي النلػػػػػداف العرنيػػػػػة مػػػػػف نين ػػػػػا مصػػػػػر نعػػػػػض المراجػػػػػ   نجػػػػػد  ف 
المخػػػػػرج محمػػػػػد شػػػػػريـ  ناػػػػػو اػػػػػرشة لصػػػػػنارة اسنػػػػػ ـ و رر ػػػػػ ا نمدينػػػػػة ا سػػػػػشندرية سػػػػػنة 

ـ،  و  ف هػػػػػذر الاػػػػػرشة نػػػػػدمت نيلمػػػػػيف همػػػػػا: لاسزهػػػػػار  الميتػػػػػةل و لاػػػػػرؼ النػػػػػدو ل، 1917
ارتنػػػػػػر هػػػػػػذاف الفيلمػػػػػػاف همػػػػػػا ندايػػػػػػة اسنػػػػػػ ـ  لـ، و1918ا سػػػػػػشندرية سػػػػػػنة و رر ػػػػػػا نػػػػػػ  
 1.لالممثلة ن  مصر

 مػػػػػػا جػػػػػػورج سػػػػػػادوؿ نيػػػػػػذشر  ف المحػػػػػػاوات اسولػػػػػػي نممثلػػػػػػيف مصػػػػػػرييف شانػػػػػػت رػػػػػػاـ 
ـ، مػػػػػ  ااخػػػػػت ؼ نػػػػػ  رنػػػػػاويف اسنػػػػػ ـ، نيػػػػػذشر  ف اسنػػػػػ ـ اسولػػػػػي شانػػػػػت لالسػػػػػيدة 1918

لالنااػػػػػػشاتبل و  خرجػػػػػػي محمػػػػػػد نيػػػػػػوم  و لالنحػػػػػػر لوريتػػػػػػال و  خرجػػػػػػي اايطػػػػػػال  اريػػػػػػز ، و 
ني ػػػػػػػحؾ ليػػػػػػػيل  خرجػػػػػػػي اايطػػػػػػػال  الفيزياورنػػػػػػػانيلل ،  مػػػػػػػا الاػػػػػػػرشة التػػػػػػػ  تقػػػػػػػوؿ شثيػػػػػػػر مػػػػػػػف 
المراجػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػرية  ف محمػػػػػػػػد شػػػػػػػػريـ هػػػػػػػػو الػػػػػػػػذ   ناػػػػػػػػوها، ني ػػػػػػػػيؼ جػػػػػػػػورج سػػػػػػػػادوؿ  ف 
 ومنيرتػػػػػػػػو دوريػػػػػػػػس المصػػػػػػػػور اايطػػػػػػػػال ، نػػػػػػػػدرـ  مػػػػػػػػف لنػػػػػػػػانشو د  رومػػػػػػػػال  سػػػػػػػػس اػػػػػػػػرشة 

اليػػػػػػة مصػػػػػػرية، و  نػػػػػػاـ نػػػػػػ  ا سػػػػػػشندرية مشانػػػػػػا صػػػػػػ يرا  خرجػػػػػػت نيػػػػػػي  نػػػػػػ ـ سػػػػػػينماطية نيط
متوسػػػػػػػطة الطػػػػػػػوؿ  خرج ػػػػػػػا  وزاتػػػػػػػو، شػػػػػػػون ـ لاػػػػػػػرؼ النػػػػػػػدو ل و لالزهػػػػػػػور القاتلػػػػػػػةل و لنحػػػػػػػو 
ال اويػػػػػػػةل،  و موا ػػػػػػػي  هػػػػػػػذر اسنػػػػػػػ ـ و نف شانػػػػػػػت ررنيػػػػػػػة نا  ف مػػػػػػػف نػػػػػػػاـ نػػػػػػػودا  اسدوار 

 2.لني ا  ممثلوف نيطاليوف

وات رر ػػػػػػػية لػػػػػػػـ تلػػػػػػػؽ نجاحػػػػػػػا يػػػػػػػذشر، شفػػػػػػػيلـ لالخػػػػػػػاتـ  رقػػػػػػػب هػػػػػػػذر اسنػػػػػػػ ـ محػػػػػػػا
، و نػػػػػػػػيلـ 1922السػػػػػػػػحر ل سػػػػػػػػنة  ـ، للممثلػػػػػػػػيف الشوميػػػػػػػػدييف نػػػػػػػػوز  منيػػػػػػػػب و جنػػػػػػػػراف نعػػػػػػػػـو

لالعمػػػػػة اسمريشػػػػػان ل الػػػػػذ  مثػػػػػؿ نيػػػػػي شػػػػػؿ مػػػػػف رلػػػػػ  لشسػػػػػار و  مػػػػػيف صػػػػػدن ، حتػػػػػي شانػػػػػت 
وؿ  ـ هػػػػػػ  الندايػػػػػػة الحقيقيػػػػػػة للسػػػػػػػينما المصػػػػػػرية نقػػػػػػدـ ننػػػػػػراهيـ امػػػػػػا نيلمػػػػػػػي اس1927سػػػػػػنة 

الصػػػػػػػحفيوف –لننلػػػػػػػة نػػػػػػػ  الصػػػػػػػحرا ل، الػػػػػػػذ  لقػػػػػػػ  نعػػػػػػػض النجػػػػػػػاح، و لشػػػػػػػف نقػػػػػػػاد السػػػػػػػينما 
آثػػػػػػػروا  ف تشػػػػػػػوف ندايػػػػػػػة السػػػػػػػينما نػػػػػػػ  مصػػػػػػػر هػػػػػػػ  نفػػػػػػػيلـ لليلػػػػػػػيل الػػػػػػػذ  اخرجػػػػػػػي   -آنػػػػػػػذاؾ
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نامػػػػت نػػػػدور النطولػػػػة نيػػػػي رزيػػػػزة  ميػػػػر نظػػػػرا لقيمتػػػػي الفنيػػػػة العاليػػػػة نػػػػ  لروسػػػػت ،   اسػػػػتيفاف
 1لذلؾ الونت

 14واد الػػػػػػػذواتل الػػػػػػػذ  رػػػػػػػرض نػػػػػػػ   طؽ هػػػػػػػو نػػػػػػػيلـ لشػػػػػػػاف  وؿ نػػػػػػػيلـ مصػػػػػػػر  نػػػػػػػا
ـ، و هػػػػػو نػػػػػيلـ مقتػػػػػنس رػػػػػف مسػػػػػرحية ليوسػػػػػؼ وهنػػػػػ ، حيػػػػػث نػػػػػاـ نالتمثيػػػػػػؿ 1932مػػػػػارس 
تػػػػػػـ تصػػػػػػوير نصػػػػػػؼ الفػػػػػػيلـ نػػػػػػ  نػػػػػػاريس و النصػػػػػػؼ المتنقػػػػػػ  نػػػػػػ  لمماثػػػػػػؿ رمسػػػػػػيسل و نيػػػػػػي 

 نالقاهرة الت   ناطت حديثا.

ف يعنػػػػػػػ  لػػػػػػػـ يشػػػػػػ -شمػػػػػػػا يػػػػػػر  الشثيػػػػػػروف–رلػػػػػػي  ف الصػػػػػػوت نػػػػػػػ  الفػػػػػػيلـ المصػػػػػػر  
مرحلػػػػػػة تطػػػػػػور نػػػػػػ  المسػػػػػػتو  الفنػػػػػػ ،، حيػػػػػػث  ػػػػػػف التجرنػػػػػػة التػػػػػػ  رااػػػػػػت ا مرحلػػػػػػة الفػػػػػػيلـ 
الصػػػػػامت لػػػػػـ تتجػػػػػاوز الخمػػػػػس سػػػػػنوات، نا  ػػػػػانة نلػػػػػي  ف رػػػػػدد اسنػػػػػ ـ التػػػػػ  شانػػػػػت نػػػػػد 

اف لشػػػػرر ػػػػت، لػػػػـ يشػػػػف يتجػػػػاوز هػػػػو  ا خػػػػر رػػػػدد  صػػػػان  اليػػػػديف مػػػػف  جػػػػؿ هػػػػذا و  نتجػػػػت 
 2لتجارب ي ذي اانن ارالجم ور نالسينما.الفيلـ المصر  الناطؽ ن   وؿ  مرر مجرد 

اسػػػػتطارت السػػػػينما نػػػػر ـ ذلػػػػؾ  ف تنلػػػػا معػػػػدؿ راػػػػرة  نػػػػ ـ نػػػػ  السػػػػنة الواحػػػػدة نػػػػد 
،، و هػػػػػػػ  1935، و نلػػػػػػػا العػػػػػػػدد ث ثػػػػػػػة راػػػػػػػر نيلمػػػػػػػا سػػػػػػػنة 1939و  1932نػػػػػػػيف سػػػػػػػنت  

السػػػػػػنة التػػػػػػ   ناػػػػػػو ني ػػػػػػا طلعػػػػػػت  حػػػػػػرب  ل سػػػػػػتوديو مصػػػػػػرل حيػػػػػػث نػػػػػػدـ ني ػػػػػػا الفػػػػػػيلـ اسوؿ 
.الذو لودادل     مثلت دور النطولة نيي  ـ شلثـو

طػػػػػػػرنيف حاولػػػػػػػت السػػػػػػػينما المصػػػػػػػرية  ف تلعػػػػػػػب رلػػػػػػػي وتػػػػػػػر اػػػػػػػعنية نعػػػػػػػض المشمػػػػػػػا 
،، نونتجػػػػػػػػت ل ػػػػػػػػـ   ن مػػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ لالػػػػػػػػوردة  لؿ: امثػػػػػػػػمنو محمػػػػػػػػد رنػػػػػػػػد الوهػػػػػػػػاب، و  ـ شلثػػػػػػػػـو

 1938ف  و ليحيػػػػػػػا الحػػػػػػػبل سػػػػػػػنة 1936، و لدمػػػػػػػوع الحػػػػػػػبل سػػػػػػنة 1933الني ػػػػػػا ل سػػػػػػػنة 
، و نػػػػػر ـ نسػػػػػاطة هػػػػػذر اسنػػػػػ ـ نا  ن ػػػػػا  رلنػػػػػت رػػػػػف مػػػػػي د  لفػػػػػة 1940و لدنػػػػػانيرل سػػػػػنة 

 3.لنيف الجم ور و صاات العرض السينماط 
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  هـ نتاطج دخوؿ الصوت نلي السينما المصرية:ند شاف مف 

  تحػػػػػػوؿ رجػػػػػػاؿ المسػػػػػػرح نلػػػػػػي السػػػػػػينما، و رلػػػػػػي ر سػػػػػػ ـ  يوسػػػػػػؼ وهنػػػػػػ  الػػػػػػذ  نقػػػػػػؿ
شثيػػػػػرا مػػػػػف موا ػػػػػي  و م ػػػػػاميف مسػػػػػرحياتي نلػػػػػي السػػػػػينما مػػػػػف مثػػػػػؿ لالػػػػػدناعل سػػػػػنة 

، شمػػػػػػا سػػػػػػاهـ نلػػػػػػي جانػػػػػػب التمثيػػػػػػؿ نػػػػػػ  ننتػػػػػػاج 1936، لسػػػػػػارة التنفيػػػػػػذل سػػػػػػنة1935
 شثير مف اسن ـ.

 مػػػػػػا يسػػػػػػمي نػػػػػػاسن ـ ال ناطيػػػػػػة،  و ظ ورهػػػػػػا جػػػػػػا  نتيجػػػػػػة محاولػػػػػػة نرا ماتيػػػػػػة  ظ ػػػػػػور
يسػػػػػػػتفيد مػػػػػػػف خ ل ػػػػػػػا المخػػػػػػػػرج و المنػػػػػػػتج مػػػػػػػف اػػػػػػػػ رة الم نػػػػػػػ  و الم نيػػػػػػػة، و نػػػػػػػػ  

 الونت ذاتي تشوف  هذر اسن ـ حملة دراطية للم ن  و الم نية.
  ف نػػػػػػػػػػوشثر 1935نناا ااسػػػػػػػػػػتوديوهات و رلػػػػػػػػػػي ر سػػػػػػػػػػ ا ل سػػػػػػػػػػتوديو مصػػػػػػػػػػرل سػػػػػػػػػػنة

شػػػػػاف يػػػػػتـ تصػػػػػويرها خػػػػػارج مصػػػػػر و نػػػػػ  نرنسػػػػػا تحديػػػػػدا  و خػػػػػارج القػػػػػاهرة  اسنػػػػػ ـو 
 و هو ما شاف يزيد مف  رنا  ا نتاج.

   زيػػػػػػػادة ا ننػػػػػػػاؿ رلػػػػػػػي السػػػػػػػينما مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ اسػػػػػػػتمالة صػػػػػػػاات العػػػػػػػرض السػػػػػػػينماط
لجم ػػػػػور المسػػػػػرح و  جم ػػػػػور الطػػػػػرب  الػػػػػذ  يحػػػػػب اف يػػػػػر  مطرنيػػػػػي  مامػػػػػي و لػػػػػو 

ديػػػػػد شانػػػػػت اسميػػػػػة  تقػػػػػؼ حػػػػػاط  نينػػػػػي ناػػػػػشؿ  يػػػػػر منااػػػػػر، ن ػػػػػانة نلػػػػػي جم ػػػػػور ج
 و نيف نرا ة الحوار المشتوب رلي الاااة.

لػػػػػـ تحػػػػػد السػػػػػينما نػػػػػ  مصػػػػػر رػػػػػف الػػػػػن ج التجػػػػػار  الػػػػػذ  راـ المػػػػػاؿ وحػػػػػدر، و نف شانػػػػػت 
ناطدتػػػػػػي شنيػػػػػػرة نػػػػػػ  تعويػػػػػػد الجم ػػػػػػور رلػػػػػػي هػػػػػػذا الفػػػػػػف الجديػػػػػػد،  نا  ف نيلمػػػػػػا واحػػػػػػدا شػػػػػػاف 

هػػػػػػو  نػػػػػػػيلـ لالعزيمػػػػػػػةل  الػػػػػػػذ   خرجػػػػػػػي شمػػػػػػػاؿ مختلفػػػػػػا ا ياػػػػػػػني اسنػػػػػػػ ـ ال ناطيػػػػػػػة اسخػػػػػػػر ، 
يوليػػػػػو  23ـ، ن ػػػػػو  وؿ نػػػػػيلـ ي مػػػػػس الوانػػػػػ  المصػػػػػر ، و شانػػػػػت ثػػػػػورة 1939سػػػػػليـ  سػػػػػنة 

ـ منعرجػػػػػػػا  حػػػػػػػدث ثػػػػػػػورة، لػػػػػػػـ  تاػػػػػػػمؿ السياسػػػػػػػة و ا نظػػػػػػػاـ الحشػػػػػػػـ وحػػػػػػػدهما، ننمػػػػػػػا 1952
نلنػػػػػػػت شػػػػػػػؿ  اسنشػػػػػػػار نمػػػػػػػا نػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ السػػػػػػػينما، نو ػػػػػػػحي  لمو ػػػػػػػورات اسنػػػػػػػ ـ  هػػػػػػػداؼ 

 هػػػػػداؼ الثػػػػػورة نفسػػػػػ ا،، نوصػػػػػنحت تعػػػػػاليـ الجم وريػػػػػة مننثقػػػػػة داخػػػػػؿ شثيػػػػػر   خػػػػػر ، تػػػػػواز 
مػػػػػػف اسنػػػػػػ ـ، و نف نػػػػػػدت لػػػػػػنعض المخػػػػػػرجيف نعػػػػػػض الحريػػػػػػة نػػػػػػ  ان م ػػػػػػـ شصػػػػػػ ح  نػػػػػػو 
سػػػػػػػيؼ  الػػػػػػػذ  حػػػػػػػاوؿ  ف يقػػػػػػػدـ المصػػػػػػػر  النسػػػػػػػيط شمػػػػػػػا هػػػػػػػو، ندايػػػػػػػة مػػػػػػػف نػػػػػػػيلـ لاسسػػػػػػػطي 

   تيحػػػػػػت ،، هػػػػػػذر الحريػػػػػػة التػػػػػػ1954مػػػػػػف،  و نػػػػػػيلـ لالػػػػػػوحشل سػػػػػػنة 1953حسػػػػػػفل  سػػػػػػنة 
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ـ، 1955 ي ػػػػػػػػا ليوسػػػػػػػػؼ اػػػػػػػػاهيف اللننػػػػػػػػان  اسصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ  لانػػػػػػػػف  النيػػػػػػػػؿل سػػػػػػػػنة  
نا  ف لـ، 1957، و نيلمػػػػػػػػي  لنػػػػػػػػاب الحديػػػػػػػػدل سػػػػػػػػنة 1956لصػػػػػػػػراع نػػػػػػػػ  الػػػػػػػػواد ل  سػػػػػػػػنة 

الطػػػػػػػػػان  ال نػػػػػػػػػاط   شػػػػػػػػػاف هػػػػػػػػػو ال الػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػنوات الخمسػػػػػػػػػينيات  و حتػػػػػػػػػي متصػػػػػػػػػؼ 
ف السػػػػػػتينات، نشػػػػػػؿ نػػػػػػيلـ يجػػػػػػب  ف تتخللػػػػػػي مجمورػػػػػػة   ػػػػػػان  و ر  نصػػػػػػات اػػػػػػرنية،  حتػػػػػػي وا 

 1للـ يشف هناؾ ر نة للنطؿ و  النطلة نال نا .
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 :نجيب محفوظمعالم من حياة 

مثػػػػػػػؿ نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ لػػػػػػػيس نػػػػػػػاسمر السػػػػػػػ ؿ سنػػػػػػػي لػػػػػػػيس نف الحػػػػػػػديث رػػػػػػػف شاتػػػػػػػب 
سػػػػػنة نػػػػ  انقطػػػػػاع نحسػػػػػب،  60 دينػػػػا طػػػػػاؿ رمػػػػػرر، و ظػػػػؿ يمػػػػػارس الشتانػػػػػة اسدنيػػػػة حػػػػػوال  

شتنػػػػػػػي راػػػػػػػرات  اػػػػػػػ رة اػػػػػػػعنية و نر ميػػػػػػػة و حشوميػػػػػػػة، لػػػػػػػذلؾ طنعػػػػػػػتو ننمػػػػػػػا سنػػػػػػػي نػػػػػػػاؿ 
شمػػػػػػػا  لنػػػػػػػدمت معظػػػػػػػـ  رمالػػػػػػػي نػػػػػػػ  السػػػػػػػينما و  حيانػػػػػػػا نػػػػػػػ  ا ذارػػػػػػػة و المسػػػػػػػرح،و و المرات،

ترجمػػػػػػت نلػػػػػػي نعػػػػػػض الل ػػػػػػات العالميػػػػػػة حتػػػػػػي ننػػػػػػؿ  ف يظفػػػػػػر نجػػػػػػاطزة نونػػػػػػؿ العالميػػػػػػة سػػػػػػنة 
 1.ل1988

 نذا نمف هو نجيب محفوظ ؟

نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ رنػػػػػػد العزيػػػػػػز انػػػػػػراهيـ  حمػػػػػػد النااػػػػػػا هػػػػػػذا اسػػػػػػمي نالشامػػػػػػؿ  مػػػػػػا  لهػػػػػػو
اسػػػػمي اسوؿ ن ػػػػو نجيػػػػب محفػػػػوظ رلػػػػي اسػػػػـ طنيػػػػب الػػػػوادة الاػػػػ ير نػػػػ  ذلػػػػؾ الونػػػػت، ولػػػػد 

نحػػػػػػ  الجماليػػػػػػة سب موظػػػػػػؼ ثػػػػػػـ تػػػػػػاجر و هػػػػػػو اخ سرنعػػػػػػة  1911ديسػػػػػػمنر رػػػػػػاـ  11نػػػػػػ  
نيطػػػػة اػػػػعنية يسػػػػيطر رلي ػػػػا  ناػػػػو نػػػػ ، ل2تػػػػيف ولػػػػدوا و مػػػػاتوا نالترتيػػػػب جميعػػػػال خػػػػوات و  خ

جػػػػو دينػػػػ  صػػػػاـر و تقاليػػػػد اجتماريػػػػة محانظػػػػة،  مػػػػي سػػػػيدة متدينػػػػة متحػػػػررة نلػػػػي حػػػػد مػػػػا، و 
شانػػػػػػػت تصػػػػػػػحني  حيانػػػػػػػا نلػػػػػػػي زيػػػػػػػارة متحػػػػػػػؼ ا ثػػػػػػػار القديمػػػػػػػة، و  نػػػػػػػور شػػػػػػػاف مثقفػػػػػػػا ثقانػػػػػػػة 
ش سػػػػيشية متوسػػػػطة و ينتمػػػػ  سياسػػػػيا نلػػػػي حػػػػزب الونػػػػد و هػػػػو حػػػػزب لينرالػػػػ  اػػػػعن  و نػػػػد 

ؿ الػػػػدر لحػػػػزب الونػػػػد رلػػػػي الشاتػػػػب و  نطػػػػاؿ نعػػػػض رواياتػػػػي نػػػػد تػػػػوثر نػػػػ   رمػػػػ ثػػػػر انتمػػػػا  وا
 .3ل1952نثورة 1967صدرت لي  

-1938نعمػػػػػػؿ نػػػػػػ  وزارة اسونػػػػػػاؼ  لتنقػػػػػػؿ محفػػػػػػوظ نػػػػػػ  وظػػػػػػاطؼ رسػػػػػػمية متعػػػػػػددة،
و تنقػػػػػؿ  1954ثػػػػػـ مػػػػػديرا لم سسػػػػػة القػػػػػرض الحسػػػػػف نػػػػػ  الػػػػػوزارة ذات ػػػػػا حتػػػػػي رػػػػػاـ  1945

ة، نعمػػػػػػػؿ مػػػػػػػديرا رامػػػػػػػا لم سسػػػػػػػة السػػػػػػػينما رػػػػػػػاـ نعػػػػػػػد نيػػػػػػػاـ الثػػػػػػػورة وظػػػػػػػاطؼ ثقانيػػػػػػػة متنورػػػػػػػ
ثػػػػػػػػػػـ مستاػػػػػػػػػػارا ل ذارػػػػػػػػػػة و التلفزيػػػػػػػػػػوف، و رػػػػػػػػػػيف رطيسػػػػػػػػػػا لمجلػػػػػػػػػػس ا دارة العامػػػػػػػػػػة  1960

                                                           
 .112 ، ص  ،السٌاسٌة الرواٌة:  طه ،وادي -1

 .21 ص ، 1001، 2ط ، والتوزٌع للنشر جرٌر دار ، والموقف الرؤٌة محفوظ نحٌب: ٌوسف العدوس، أبو -2

 .110 ص ، السابق المرجع وادي،طه، -3
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و نقػػػػػػػػ  نيػػػػػػػػي نلػػػػػػػػي  ف تقارػػػػػػػػد و هػػػػػػػػو نػػػػػػػػ  السػػػػػػػػتيف مػػػػػػػػف رمػػػػػػػػرر  1971-1966للسػػػػػػػػينما 
تػػػػػزوج نجيػػػػػب محفػػػػػوظ متػػػػػوخرا نػػػػػ  رػػػػػاـ ،1شتػػػػػاب م سسػػػػػة اسهػػػػػراـلليصػػػػػن  نعػػػػػد ذلػػػػػؾ  حػػػػػد 

 الثالثة و اسرنعيف مف رمرر و  نجب ننتيف هما شلثـو و راطاة.رندما نلا  1954

نطعػػػػػف نػػػػػ  رنقػػػػػي رلػػػػػي يػػػػػد اػػػػػاب ات امػػػػػي نػػػػػالشفر  1994تعػػػػػرض لمحاولػػػػػة ا تيػػػػػاؿ رػػػػػاـ 
تػػػػػون  لالخػػػػػروج رػػػػػف الملػػػػػة نسػػػػػنب رواياتػػػػػي المثيػػػػػرة للجػػػػػدؿ لشنػػػػػي نجػػػػػا مػػػػػف هػػػػػذر المحاولػػػػػة..و 

 2ل.2006يوليو راـ  16نجيب محفوظ يـو 

 :تعميمه و ثقافته-2

نػػػػػػػد  نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػػوظ تحصػػػػػػػيلي العلمػػػػػػػػ  نػػػػػػػ  الشتاتيػػػػػػػب ثػػػػػػػػـ المرحلػػػػػػػة اانتداطيػػػػػػػػة و 
رامػػػػا. ثػػػػـ شانػػػػت رحلػػػػة التوجػػػػي و التخصػػػػص نشػػػػاف  18اسػػػػتطاع  ف يػػػػتـ الثانويػػػػة و رمػػػػرر 

ـ و نػػػػػػػد  اػػػػػػػار 1930اتجاهػػػػػػػي  وؿ اسمػػػػػػػر نلػػػػػػػي الفلسػػػػػػػفة نػػػػػػػدخؿ الجامعػػػػػػػة المصػػػػػػػرية سػػػػػػػنة 
نعػػػػد  ف نػػػػػد ت  نػػػػػر   فلسػػػػػفة نػػػػػاط  لدنعتػػػػي نلػػػػػي دراسػػػػة ال نجيػػػػب محفػػػػػوظ نلػػػػي العوامػػػػػؿ التػػػػػ 

المقػػػػػاات الفلسػػػػػفية للعقػػػػػاد و اسػػػػػماريؿ مظ ػػػػػر و  يرهمػػػػػا و نػػػػػد ت نرا اتػػػػػ  تتعمػػػػػؽ ترشػػػػػت 
نػػػػػػ   رمػػػػػػان  اسسػػػػػػطلة الفلسػػػػػػفية...و خيػػػػػػؿ نلػػػػػػػي  ننػػػػػػ  ندراسػػػػػػت  الفلسػػػػػػفة سػػػػػػوجد اسجونػػػػػػػة 

ترشػػػػػػزت نػػػػػػرا ات  سػػػػػػوررؼ سػػػػػػر الوجػػػػػػود و مصػػػػػير ا نسػػػػػػافل الصػػػػػحيحة، خيػػػػػػؿ نلػػػػػػي  ننػػػػػ 
خػػػػػ ؿ المرحلػػػػػة الجامعيػػػػػة نػػػػػ    لن ػػػػػا رلػػػػػي النػػػػػواح  الفلسػػػػػفية و انتنارػػػػػي  نجيػػػػػب محفػػػػػوظ

العقلػػػػ  الاػػػػديد نااتجػػػػار الفلسػػػػف  نػػػػد  يناػػػػر مقااتػػػػي الفلسػػػػفية و الفشريػػػػة نػػػػد ا مػػػػف  شتػػػػونر 
ـ ثػػػػـ سػػػػجؿ نعػػػػد التخػػػػرج مو ػػػػورا للماجسػػػػتير مػػػػ  1934ـ حتػػػػي تخػػػػرج رػػػػاـ 1930رػػػػاـ 

ة ا سػػػػػػػ مية ثػػػػػػـ نذا نموهنتػػػػػػػي الاػػػػػػيى مصػػػػػػطفي رنػػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ رػػػػػػف التصػػػػػػػوؼ نػػػػػػ  الفلسػػػػػػف
اسدنيػػػػة الشنيػػػػػرة تسػػػػػارري شػػػػ  تحتػػػػػؿ مشػػػػػاف الصػػػػدارة. يقػػػػػوؿ رػػػػػف ذلػػػػؾ: نػػػػػد ت  شتاػػػػػؼ نػػػػػ  
نفسػػػػػػ  الميػػػػػػؿ نلػػػػػػي الشتانػػػػػػة اسدنيػػػػػػة و هػػػػػػو ميػػػػػػؿ نػػػػػػديـ شنػػػػػػت نػػػػػػد هجرتػػػػػػي و حسػػػػػػنت  نػػػػػػ  

ـ. شتنػػػػػػػػػت القصػػػػػػػػػص نجانػػػػػػػػػب المقػػػػػػػػػاات و  خػػػػػػػػػذت 1935.1937اػػػػػػػػػفيت و نػػػػػػػػػ   رػػػػػػػػػواـ 
  صػػػػػػػراع  لػػػػػػػيـ مريػػػػػػػر انت ػػػػػػػي نانتصػػػػػػػار اسدب  صػػػػػػػارع نفسػػػػػػػ  نػػػػػػػ  سػػػػػػػنيؿ التخصػػػػػػػص نػػػػػػػ

                                                           
 . 20 ،ص1021 ، 2ج ، 2ط ، لبنان بٌروت العربٌة، الوحدة دراسات مركز ، العربٌة الرواٌة رائد محفوظ نجٌب فٌصل، دراج، -1

 مجلة ، حارتنا أوالد برواٌة خاصة عناٌة مع االجتماعً النقد ضوء فً محفوظ نجٌب رواٌات ، سٌدي حسٌن السٌد القادر، ،عبد ترابً -2

 .211 ص 1001 ، آذار -عشر الثالث العدد–النقدٌة االضاءات



الفلسفية والرواية محفوظ نجيب                                  الثالث الفصؿ  
 

65 
 

ن جػػػػػػػرت شتانػػػػػػػة المقػػػػػػػاات و ترشػػػػػػػت رسػػػػػػػالة الماجسػػػػػػػتير نعػػػػػػػد  ف نطعػػػػػػػت ني ػػػػػػػا اػػػػػػػوطا ا 
 .م  لف يسير نعد ذلؾ نا ن  اسدبلنوس ني و  يقنت  ف نل

يمشػػػػػف هنػػػػػا  ف نػػػػػدرج نعػػػػػض اسسػػػػػما  التػػػػػ  تػػػػػوثر ن ػػػػػا شاتننػػػػػا الشنيػػػػػر نجيػػػػػب محفػػػػػوظ هػػػػػو 
قػػػػػاد، طػػػػػي حسػػػػػيف، سػػػػػ مة موسػػػػػي ومػػػػػف اسدب العػػػػػالم  مصػػػػػطفي المنفلػػػػػوط ، رنػػػػػاس الع

تػػػػػػػوثر محفػػػػػػػوظ نػػػػػػػنعض  رمػػػػػػػاؿ الشتػػػػػػػاب الػػػػػػػروس مثػػػػػػػؿ لتولسػػػػػػػتو  دستويونسػػػػػػػش ل لمشسػػػػػػػ  
 -مػػػػػػػػػارلو -نروسػػػػػػػػػت -نلػػػػػػػػػونير -نػػػػػػػػػرانسل ؿنػػػػػػػػػاتو   ػػػػػػػػػورش ل و نعػػػػػػػػػض الفرنسػػػػػػػػػييف مثػػػػػػػػػؿ ل

 شام .و مورياشسارتر 

لقػػػػػػد شػػػػػػػاف نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ انػػػػػػػف النلػػػػػػػد و انػػػػػػف مصػػػػػػػر، نػػػػػػػؿ و انػػػػػػػف العػػػػػػػالـ العرنػػػػػػػ  
صػػػػػفة رامػػػػػة، ننف ػػػػػؿ رينػػػػػي الثاننػػػػػة و ذشاطػػػػػي الحػػػػػاد و ط نػػػػػة لسػػػػػاني، و صػػػػػمودر و شنػػػػػر ن

نالػػػػي،  صػػػػن  راطػػػػد الروايػػػػة نػػػػ  العػػػػالـ العرنػػػػ ، رػػػػاش نػػػػ  رواياتػػػػي و رنػػػػر نقلػػػػب صػػػػادؽ و 
نلػػػػػـ مخلػػػػػص، ترنػػػػػي نػػػػػ  نيطتػػػػػي، تعلػػػػػـ ني ػػػػػا و من ػػػػػا وجػػػػػد  ػػػػػالتي نػػػػػ  شتانػػػػػة الروايػػػػػة، نف 

 ر ني . نجيب محفوظ هو اسديب الذ  يجب  ف نفخ
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 مؤلفات نجيب محفوظ الكاممة:-3

 دب محفػػػػػػوظ نػػػػػػالثرا  و التنػػػػػػوع الواسػػػػػػ ، و نالوانعيػػػػػػة ذات الر يػػػػػػة المنااػػػػػػرة،  يتميػػػػػػز
ف  رمالػػػػي تاػػػػشؿ ننػػػػا ررنيػػػػا نػػػػ  القػػػػص و الروايػػػػة يخاطػػػػب   ا ػػػػنالمثيػػػػر ندااتػػػػي النانػػػػذة، وا 

نف هػػػػذر اسرمػػػػاؿ تسػػػػت دؼ نرطػػػػا  دنعػػػػة شنيػػػػرة للروايػػػػة شنػػػػوع  دنػػػػ  نػػػػ  النلػػػػداف  لشل ػػػػا، و
 1.لالعرنية

نػػػػػػػػػد اتسػػػػػػػػػعت  رمػػػػػػػػػاؿ نجيػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػوظ و م لفاتػػػػػػػػػي لتاػػػػػػػػػمؿ الروايػػػػػػػػػة و القصػػػػػػػػػة و 
 المقاات     جمات و المسرحيات و سنعمؿ رلي ذشرها و تو يح ا شاات :

 أوال:الروايات:

 1944ح طينة شفا     1943رادونيس 1939رنث اسندار

 1947زناؽ المدؽ            1946خاؿ الخليل               1945لالجديد 

 1956نيف القصريف       1949نداية و ن اية                       1948

 1960 واد حارتنا                1957السشرية             1957 الاوؽل نصر 

 1964الطريؽ       1962السماف و الخريؼ    1961اللص و الش ب 

 1967ميرامار           1966ثرثرة نوؽ النيؿ             1965الاحاذ 

 1974الشرنؾ         1973الحب تحت المطر                   1972ل 

 1975ح رة المحتـر              1975نلب الليؿ           1975ل حارتنا 

 1981 نراح القنة              1980رصر الحب        1977ل الحرانيش 

 1983رحلة انف نطوطة   1982النان  مف الزمف سارة     1982ل   لؼ ليلة 

                                                           
 .111 ، ص  ،السٌاسٌة الرواٌة ، ،طه وادي -1
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حػػػػػػػػػػػديث الصػػػػػػػػػػػناح و           1985يػػػػػػػػػػػـو نتػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػزريـ       1985ل نػػػػػػػػػػػ  الحقيقػػػػػػػػػػػة 
 1987المسا  

 1ل.1988 ناتمر

 ثانيا: القصص القصيرة:

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت                1963دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا                       1938همػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 1965س   السمعة 

حشايػػػػػػػة ندايػػػػػػػة           1969تحػػػػػػػت المظلػػػػػػػة               1969حمػػػػػػػارر القػػػػػػػط ااسػػػػػػػود 
 1971و ا ن اية 

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػب                 1973الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    1971 ر العسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 1979نوؽ ه نة ال ـر 

التنظػػػػػػػيـ السػػػػػػػر    1982ا يػػػػػػػر  النػػػػػػػاطـ ر يػػػػػػػت نيمػػػػػػػ                1979الاػػػػػػػيطاف يعػػػػػػػظ 
1984 

 القرار اسخير         1989الفجر الشاذب                    1987صناح الورد 

 ثالثا: الترجمات و الحوار:

 صػػػػػػػػدنا  السػػػػػػػػيرة الذاتيػػػػػػػػة         1983 مػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػرش            1932مصػػػػػػػػر القديمػػػػػػػػة 
1955 

 رجاطب اسندار

سػػػػػػػيناريو  خرجػػػػػػػت للسػػػػػػػنيما نػػػػػػػ   نػػػػػػػ ـ  قػػػػػػػد شتػػػػػػػب نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ خمسػػػػػػػة راػػػػػػػرل
 رواطية ه :

                                                           
 .221 ،221ص ،1002 ابرٌل ، 2ط ، اللبنانٌة المصرٌة الدار ، والفلسفة األدب حول ،نجٌب، محفوظ -1
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 -الػػػػػػػػوحش -ريػػػػػػػػة و سػػػػػػػػشينة -لػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػـو يػػػػػػػػا ظػػػػػػػػالـ -م ػػػػػػػػامرات رنتػػػػػػػػر و رنلػػػػػػػػة -المنػػػػػػػػتقـ
الطريػػػػػػػػػؽ  -مجػػػػػػػػػـر نػػػػػػػػػ  نجػػػػػػػػػازة -الفتػػػػػػػػػوة -النمػػػػػػػػػرود -اػػػػػػػػػناب امػػػػػػػػػر ة -جعلتنػػػػػػػػػ  مجرمػػػػػػػػػا

 احنا الت مذة. -جميلة انا حرة -المسدود

، اخػػػػػػراج صػػػػػػ ح انػػػػػػو لػػػػػػؾ يػػػػػػـو يػػػػػػا ظػػػػػػالـ ثانيػػػػػػة ناسػػػػػػـ  لشمػػػػػػا  ريػػػػػػد نخػػػػػػراج: المجػػػػػػـر
و نػػػػػذلؾ يشػػػػػوف اسػػػػػـ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ نػػػػػد ظ ػػػػػر رلػػػػػي الاااػػػػػة ششاتػػػػػب  1987سػػػػػيؼ رػػػػػاـ 

 1.لنلـ 16ن   1987-1947سيناريو نيف رام  

نمػػػػف خػػػػ ؿ هػػػػػذر المعطيػػػػات يمشػػػػػف تقسػػػػيـ  دب نجيػػػػب محفػػػػػوظ نلػػػػي  رنػػػػػ  مراحػػػػؿ و هػػػػػ : 
 الوانعية الفلسفية. –الوانعية التسجيلية  –المرحلة الوانعية  –المرحلة التاريخية 

اتفػػػػػؽ النقػػػػػاد رلػػػػػي تسػػػػػمية المرحلػػػػػة اسولػػػػػي مػػػػػف مسػػػػػار محفػػػػػوظ ب:  التاريخيػػػػػة المرحلػػػػػة- 
 1943لرادونػػػػػيسول 1939الروايػػػػػة التاريخيػػػػػة التػػػػػ   ػػػػػمت ثػػػػػ ث ارمػػػػػاؿ: رنػػػػػث اسنػػػػػدار 

 .1944 لشفاح طينةلو 

 لالخليلػ خػاف لو 1945ل القػاهرة الجديػدةلمرحلة الوانعية: الت  ت ػـ خمػس روايػات هػ : -ب
و هػػ  وصػػؼ  1949 لندايػػة و ن ايػػةلو  1948 لالسػػرابلو  1947 لزنػػاؽ المػػدؽلو  1946

و معانات ػا و ظرون ػا ااجتماريػة و اانتصػادية و  لالنرجوازيػةلدنيؽ لمحنة الطنقة المتوسػطة 
اانثنػا  الوحيػد مػف هػذر المرحلػة ن ػ   لالسرابلالسياسة، و نف شاف نعض النقاد يعدوف رواية 

 ؿ الرواية التحليلية النفسية.تمث

مػػا المرحلةالثالثػػة الوانعيػػة التسػػجيلية:و هػػ  ت ػػػـ   ػػخـ  رمػػاؿ نجيػػب محفػػوظ رلػػػي  و -ج
.وه  تسػجيؿ لحيػاة  سػرة ل :لنيف القصريفل و ل نصر الاوؽلالسػشريةلالث ثيةلا ط ؽ و ه  

لعالميػػة مصػػرية مػػف خػػ ؿ ظػػروؼ مصػػر السياسػػية و ااجتماريػػة نػػ  نتػػرة مػػا نعػػد الحػػرب ا
 حتي الحرب العالمية الثانية  1936و معاهدة  1919اسولي مرورا نثورة 

الت  ناػرت ا  عية الفلسفية: الت  تند  نرواية ل واد حارتنالثـ توت  المرحلة الرانعة و ه  الوان-د
، و ننمػػا منعػػت مػػف الناػػر نػػومر اسزهػػر و الج ػػات المعنيػػة نػػ  1959اسهػػراـ مسلسػػلة سػػنة 

                                                           
 .11 ص ،2222 ، 2ط ، دمشق سٌنمائٌة، وثائق دراسات ، الشاشة إلى الكتاب من العربٌة الرواٌة ، ألكسان،جان-1
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لخريػؼل السػماف و ا،ل 1961لشن ا صدرت ن  نيروت ثػـ لاللػص و الشػ بل رػاـ ؾ الونت ذل
 .1967 ولميرامارل 1966،لثرثرة نوؽ النيؿل  1965،و لالاحاذل  1964لالطريؽل  1962

اسػـ العنثيػة و  ػمت  ثـ دخػؿ نجيػب محفػوظ نػ  مرحلػة م نتػة يمشػف  ف نطلػؽ رلي ػا
الحػػػػب تحػػػػت ل و لاػػػػ ر العسػػػػؿللالمرايال و للتحػػػػت المظلػػػػةل و لحشايػػػػة نػػػػ  ندايػػػػة و ا ن ايػػػػة

ب توازنػػػي ثػػػـ سػػػرراف مػػػا اسػػػتعاد الشاتػػػ 1967حزيػػػراف  ةهػػػ  الفتػػػرة التػػػ   رقنػػػت نشسػػػرلو المط
 .1968 النفس  والرواط  نشتب لالشرنؾل

لػي اسدنيػة التػ  تلػت تان  مف جديد مرحلة الوانعية الفلسفية ثـ الوانعية الجديدة مف خػ ؿ  رما
ل،لنلػب الليؿل،لالاػيطاف ذلؾ و من ا ليـو  نتؿ الزريـل ولالحػرانيشل و لالحػب نػوؽ ه ػنة ال ـر

لمسػػػػا ل و حتػػػػي آخػػػػر ا ،حػػػػديث الصػػػػناح يعظل،لرصػػػػرالحبل،ل نراح القنػػػػةل،لليال  الػػػػؼ ليلةل،ل
 1.لناتمرارمالي ل

ن ػػذا يشػػوف نػػد دخػػؿ انتػػاج نجيػػب محفػػوظ الرواطػػ  شػػؿ نيػػت نػػ  العػػالـ العرنػػ  نف ػػؿ 
مػػف ثػػـ اسػػتطارت همػػـو ا نسػػاف  ف تصػػؿ نلػػي النػػاس مػػف للتلفزيػػوف، و الراديػػو و او السػػينما 

خػػ ؿ ر يتػػي الفنيػػة، و هػػاهو ذلػػؾ اانتػػاج يتصػػارد حػػام  معػػي صػػوت اسدب العرنػػ  نػػيمس 
لما ا دتي  رماؿ نجيب محفوظ مف انداع، نقػد رن ػت السػيطرة الخارجيػة 2.ل مير ا نسانية

مػف آديػب ديمقراطػ  حاسػـ ا يسػاـو رلػي مػا ودر  نلي مصػر مسػتقلة و رلػي  لرلي ن در، 
 3.لرلي مفشر  م ي حياتي مناديا نالعدالة و انصاؼ المظلوميفو ني 

ن  هذا الم مار نستطي   ف نقوؿ  ف نجيب محفوظ استطاع مػف خػ ؿ مػا ندمػي مػف 
اسرماؿ سالفة الذشر  ف يترؾ نصمتي ن  الوطف العرن  نػؿ نػ  العػالـ ششػؿ وذلػؾ مػف خػ ؿ 

و نصصي و مسرحياتي و مقااتي و اتي  رمالي العظيمة، نقػد رنػر نػذلؾ رلػي لسػاف  رواياتي
شػػؿ مصػػر  و ررنػػ  لػػـ تشػػف لػػي الجػػر ة و الاػػجارة التػػ  يتحلػػي ن ػػا نجيػػب محفػػوظ، و تعػػد 

 رواياتي نما حققتي مف نجاحات و رالمية الااهد اسوؿ رلي ذلؾ.
                                                           

 .10،12 ص  ، والموقف الرؤٌة محفوظ نحٌب ٌوسف، العدوس، أبو -1

تقنيات الفف القصص  رنر الرواط  و الحاش ، مشتنة لنناف نااروف، الارشة المصرية العالمية للنار لونجماف، دار نوناؿ   ،  حمد درويش  -2
 .200، ص 1998، 1للطنارة، القاهرة، ط

 .31، ص ةنجيب محفوظ راطد الرواية العرني ،نيصؿ ، دراج  -3
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 نجيب محفوظ والجوائز:-4

شنيػػرة مػػف الجػػواطز نتيجػػة  ندارػػي ال متنػػاه ، و  اسػػتطاع نجيػػب  ف يحصػػد مجمورػػة
ذلػػؾ نف ػػؿ ثقانتػػي الااسػػعة و نظرتػػي الثاننػػة، و حسػػف تصػػرني نػػ  توظيػػؼ زادر العلمػػ  نػػ  
مشان المناسػػب و نسػػتطي  سف نحصػػي نعػػض الجػػواطز التػػ  تحصػػؿ رلي ػػا رػػف نعػػض  رمالػػي 

 الرواطية:

 .1943راـ  لرادونيسلجاطزة نوت القلوب رف رواية -

 .1944راـ  لشفاح طينةلطزة وزارة المعارؼ رف رواية جا-

 .1946راـ  لخاف الخليل لجاطزة مجم  الل ة العرنية رف رواية -

جػػاطزة الدولػػة التاػػجيعية نػػ  ا داب مػػف المجلػػس اسرلػػي لررايػػة الفنػػوف و ا داب و العلػػـو -
 .1968ااجتمارية راـ 

 ـ1969وساـ الجم ورية مف الدرجة اسولي راـ -

 ـ1988جاطزة نونؿ ن  ا داب راـ -

ـ،ونحػػف نػػ  هػػذا سنسػػلط 1990جػػاطزة منػػارؾ نػػ  ا داب مػػف المجلػػس اسرلػػي للثقانػػة رػػاـ -
ال ػو  رلػي جػاطزة نونػؿ لمػا ل ػا مػف  هميػة لػد  شػؿ اسدنػا  نػ  مختلػؼ  نطػار العػالـ، سن ػا 

 هلتػػي للفػػوز جػػاطزة ا يمشػػف  ف تمػػن  س   ديػػب نحسػػب نػػؿ نف صػػاحن ا  شيػػد يمتػػاز نصػػفات 
 ن ا.

 نجيب محفوظ في عيون النقاد:-

وحتػػػي  1928مػػػف المعلػػػـو  ف المرحلػػػة اسولػػػي مػػػف حيػػػاة نجيػػػب محفػػػوظ اسدنيػػػة منػػػذ 
 واخػػر اسرنعينيػػات تعػػرض الشاتػػب  همػػاؿ نقػػد  شامػػؿ ثػػـ جػػا ت نعػػد ذلػػؾ مرحلػػة اخػػر  مػػف 

راسػػ ـ ااسػػتاذ الشنيػػر ااحسػػاس النقػػد  نوهميت ػػااسولي مػػرة رلػػي يػػد النانػػديف ال معػػيف ورلػػي 
نانتقػػػؿ  دنيانػػػذلؾ مػػػف  ل1965- 1920لول نػػػور المعػػػداو ل  ل1966 –1906 للسػػػيد نطػػػبل 

مرحلة ا هماؿ نلي مرحلة ااهتماـ النقد  المحدود نودني، ثػـ جػا ت نعػد ذلػؾ المرحلػة الثالثػة 
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ض رلػي وه  مرحلة ال جـو و اارتراض رلي  دب الشاتػب الشنيػر  ونػد نػد  ال جػـو واارتػرا
، و اسػػتمرت هػػذر المرحلػػة حػػوال  ثػػ ث سػػنوات مػػف 1952 دب نجيػب محفػػوظ نعػػد نيػػاـ ثػػورة 

، وشػػاف  دنيػػا نجيػػب محفػػوظ نػػد  صػػدر ثمػػان  روايػػات و مجمورػػة واحػػد، ما 1956 – 1953
 الخليل للزنػػاؽ الروايػػات ن ػػ  لرنػػث اانػػدارل و لرادونيسللشفػػاح طينػػةل لالقػػاهرة الجديػػدةللخاف

 1لندايةون ايةل ما المجمورة اسدنية ن   لهمس الجنوفل.المدؽللالسرابل

مػػف الم ػػـ  ف مرحلػػة اارتػػراض النقػػد  وال جػػـو العنيػػؼ رلػػي نجيػػب محفػػوظ لػػـ تنػػؿ 
نػيف القصػريف  لمف نػوة هػذا الفنػاف وصػ نتي ومتانػة تشوينػي: ولػذلؾ نػمف ال جومػانت ي نصػدور

.ونػػؼ نلػػي جاننػػي النانػػد الػػذ  هاجمػػي ننػػؿ  1956العظيمػػة سػػنة  لالسػػشرية  –نصػػر الاػػوؽ –
 ذلؾ الدشتور لرند العظيمانيسلو صن  لي مف المقدريف.

نذا  ردنػػا  ف نحصػػ  النقػػاد الػػذيف اهتمػػوا ننجيػػب محفػػوظ نعػػد التقػػدير واارتػػراؼ نودنػػي 
 دب هذا الفنػاف رماؿ النقدية الت  تناولت ونيمتي و هميتي نسوؼ نجد  مامنا نحرا زاخرا مف اس

ا نجػػد نػػ  تػػاريى اسدب العرنػػ  شلػػي منػػذ امػػر  القػػيس نلػػي اسف حرشػػة  لالشنيػػر والحقيقػػة  ننػػا
نقدية واسعة تاني حرشة النقد الت  تدور حوؿ  دب نجيب محفوظ مف حيث نيمػي هػذر الحرشػة 

   2،لوشميت ا ن   ف واحد

ناط نالع نػػة نػػالفف والسياسػػة اارتشمػػا يقػػوؿ لسػػيد راػػماو ل تػػرتنط  اػػدنورمػػاؿ نجيػػب محفػػوظ 
مثػػؿ  يرهػػا مػػف  رمالػػي تػػداخلت ني ػػا الر يػػة والسياسػػة العامػػة رلػػي  لالمرايػػا  لالعامػػة وروايتػػي 

، هذر الاخصيات النمطيػة 67حتي  رقاب هزيمة  19امتداد تاريى مصر المعاصر منذ ثورة 
ر ػػػت  سػػػنقية ال نيػػة التػػػ  جسػػػدت متنان ػػػات رصػػػرها مػػػف خػػػ ؿ الػػػداات المنااػػػرة التػػػ  ن

اسنشار الشلية رلي الوان  المو ور  هذر الاخصيات التػ  تحػاوؿ  ف تلمػس نعػض الحقػاطؽ 
السياسية ن  حرشات ا الديناميشية ن  ارتناط ا نالوان  التاريخ ، وتحلػي  لػنعض موانػؼ القػو  

 حػداث نشسػة  52، حداث ثػورة 19السياسية مف  حداث رصرها نصفة خاصة و  رقاب ثورة 
مػػف خػػ ؿ المونولػػوج الػػػداخل  للاخصػػيات ثػػـ التعنيػػر رػػػف موانف ػػا السياسػػية و  اػػػشاؿ و  67

 وري ا السياس  التطنيق ، والنظر  وه  ليست مستقلة رف التطور التاريخ .
                                                           

 .275، ص 1رالـ الشتب الحديث ،  اريد اسردف ، ط نجيب محفوظ ن   و  نزراتي اادنية، ،محمد نجـ الحؽ لنندو ، -1

 .244المرج  نفسي ، ص  -2
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لقػػػػد شػػػػاف لنجيػػػػب محفػػػػوظ  صػػػػدا  داخػػػػؿ الػػػػوطف العرنػػػػ  وخارجػػػػي، وانتاػػػػرت  رمالػػػػي 
نػػػي، ونػػػد شػػػاف سرمػػػاؿ نجيػػػب وتوسػػػعت وتػػػداولت نػػػيف الاػػػعوب حتػػػي صػػػارت طريقػػػا ي تػػػد  

محفوظ حظ وانر ن  الدوؿ العرنية لما التمس ني ا مف ثرا  ن  طيات ػا، نقػد ارتقػد المستاػرؽ 
 ف معظػػـ ننتػػاج نجيػػب محفػػوظ تػػوانرت لػػي المقومػػات الفنيػػة واانسػػانية التػػ   الفرنسػػ  جومييػػي

نسػػانية للمجتمػػ  تجعػػؿ القػػار  نػػ  الخػػارج يقنػػؿ رلػػي مطالعت ػػا ن ػػ  ناستشاػػان ا للجوانػػب اا
المصػػر  تحفػػؿ ن ػػػروب القػػيـ والف ػػاطؿ التػػػ  ينتاػػ  لقراطت ػػا الفرنسػػػ  شالمصػػر  تمامػػػا، و 
ذلؾ لتناول ا  مور تا ؿ ناؿ اانساف ن  شػؿ مشػاف ن ػايا ننسػاف هػذا العصػر ونلقػي وتمزنػي، 
ونحثػي الػػداطـ رػف ذاتػػي وصػراري مػػف  جػؿ تحقيػػؽ حريتػي و وجػػودر وناػداف العدالػػة و السػػ ح، 

ترجمػػػػػت شتػػػػػب اسديػػػػػب نجيػػػػػب ل وؿ دار ناػػػػػر لالسػػػػػندنادلقػػػػػوؿ نرنػػػػػارد صػػػػػاحب دار الناػػػػػر ي
محفوظ، ني نار ث ث  رماؿ سػانقة لنجيػب محفػوظ وهػ  لزنػاؽ المػدؽل و لاللػص و الشػ بل 

 لػؼ نسػخة نفػذت وتقػـو  100و لحشايات حارتنال الت  نارت نعد الجاطزة نوسػنوع وطنػ  من ػا 
 1لنطنعي مرة  خر .

نػػؿ ر    ندريػػي ميشػػاؿ.  نػػي ثمػػة رناصػػر تجديػػد شثيػػرة نػػ   دب محفػػوظ من ػػا نػػ  المقا
تجديػػػدر نػػػ  شتانػػػة القصػػػص الفررونيػػػة شقصػػػص القوميػػػة العرنيػػػة المعاصػػػرة، و خلفػػػي القصػػػة 
العرنيػػة الشنيػػرة الطويلػػة التػػ  هػػ  رلػػي  ػػرار القصػػة الفرنسػػية شقصػػة نلػػزاؾ رنػػد الفرنسػػييف و 

ندرة شتاناتي رلي وصػؼ الاػارع المصػر  ليشاو نالييل  هـ ما ميز نجيب محفوظ رند لديموس
و تعنيػػرر رػػف النػػاس و الحيػػاة الاػػعنية نػػ  القػػاهرة نصػػدؽ و نمشانيػػة  ف ي ػػوص نػػ   رمػػاؽ 
النفس النارية، لينقؿ الحس اانسان  و الماارر و العواطؼ اانسانية ناشؿ راـ، و هذا مػا 

لعػاـ العرنػ  و اانسػاف المصػر  جعؿ  دب نجيب محفوظ رػالم  و هػو جػز  مػف ا حسػاس ا
و رليي نقد اثارت. روايات نجيب محفوظ انتنار النقػاد داخػؿ العػالـ العرنػ   2،لن  المقاـ اسوؿ

 و خارجي ر ـ دوران ا ن  نلؾ الرواية العرنية نظرا نلي تنوع  نماط ا.

 

 
                                                           

 .170-169، نجيب محفوظ الر ية و المونؼ ص ،يوسؼانو العدوس -1

 .169المرجعنفسي، ص 2-
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 نجيب محفوظ وكتابة السيناريو:-1

السػػػػػػػػػينماطية ننػػػػػػػػػؿ   ف يفشػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػد  نجيػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػوظ شتانػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػيناريو اسنػػػػػػػػػ ـ 
 1947المخرجػػػػػػػػوف نػػػػػػػػ   نلمػػػػػػػػة  رمالػػػػػػػػي الرواطيػػػػػػػػة ، يقػػػػػػػػوؿ نجيػػػػػػػػب محفػػػػػػػػوظ:ل...ن  سػػػػػػػػنة 

صػػػػػديق  نػػػػػ اد نػػػػػويرة نالػػػػػؿ لػػػػػ   صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ  المخػػػػػرج  لرػػػػػاوزل يقانلػػػػػؾ، نػػػػػ  هػػػػػذر 
الفتػػػػرة شانػػػػت لػػػػ  رػػػػدة روايػػػػات آخرهػػػػا لزنػػػػاؽ المػػػػدؽل...نانلنا صػػػػ ح  نػػػػو سػػػػيؼ نػػػػ  اػػػػرشة 

اؿ لػػػػ  الوانػػػػ   نػػػػا نػػػػر ت لػػػػؾ لرنػػػػث اانػػػػدارل،و تنينػػػػت من ػػػػا  نػػػػؾ مػػػػف تلحمػػػػ  السػػػػينماطية، نػػػػ
الممشػػػػػػف  ف تشػػػػػػوف شاتػػػػػػب سػػػػػػيناريو لشػػػػػػويسل، نػػػػػػاؿ لػػػػػػ   نػػػػػػي لديػػػػػػي نصػػػػػػة رنتػػػػػػرة و رنلػػػػػػة.. 
رلمنػػػػػ  تقسػػػػػيـ المنػػػػػاظر، و نعػػػػػد  ف نر نتيجػػػػػة رملػػػػػ   هػػػػػد  لػػػػػ  شتنػػػػػا نػػػػػ  نػػػػػف السػػػػػينما، و 

لػػػػػػي يػػػػػػد  صػػػػػػ ح  نػػػػػػو ااػػػػػػتريت  نػػػػػػا نعػػػػػػض الشتػػػػػػب اسخػػػػػػر  حقيقػػػػػػة، تعلمػػػػػػت السػػػػػػيناريو ر
 1سيؼ...ل

نقػػػػػد تعلػػػػػـ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ شتانػػػػػة السػػػػػيناريو رلػػػػػي يػػػػػد المخػػػػػرج صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ  فنذ
راػػػػػػرة  نػػػػػػ ـ مػػػػػػف  نػػػػػػ ـ هػػػػػػذر السػػػػػػيناريوهات لالػػػػػػذ  نػػػػػػاـ نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نشتانػػػػػػة سػػػػػػيناريو 

 2لو ه : 1947الت  ند  شتانت ا سنة 

   1847المنتقـ: نخراج ص ح  نو سيؼ سنة. 
 1948ص ح  نو سيؼ  سنة   رنتر و رنلة: نخراج. 
  لػػػػػؾ يػػػػػـو يػػػػػا ظػػػػػالـ:نخراج صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ رػػػػػف روايػػػػػة نيمػػػػػؿ زوا لتريػػػػػز راشػػػػػافل

 .1951سنة 
  1953ريا و سشينة: نخراج ص ح  نو سيؼ سنة. 
   و هػػػػػو نػػػػػيلـ يقػػػػػدـ نصػػػػػة لالخػػػػػطل  1954الػػػػػوحش: نخػػػػػراج صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ سػػػػػنة

 المجـر  و ناط  الطريؽ نصعيد مصر.
 1945ج راطفة سالـ سنة جعلون  مجرما:نخرا. 
  1954نتوات الحسينية: نخراج نياز  مصطفي سنة. 

                                                           
 .121 ص ، تطبٌقة دراسة – والكالب اللص -محفوظ نجٌب رواٌات أفلمة  ، مسعدي،طٌب -1

 .122 ص ، نفسه المرجع -2
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   رػػػػػف نصػػػػػة لمػػػػػيف يوسػػػػػؼ 1955اػػػػػناب امػػػػػر ة: نخػػػػػراج صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ سػػػػػنة ،
  راب.

  1955درب الم انيؿ: نخراج تونيؽ صال  سنة. 
  1956النمرود:نخراج راطفة سالـ سنة. 
  1957الفتوة:نخراج ص ح  نو سيؼ سنة. 
  د:نخراج صػػػػػ ح  نػػػػػو سػػػػػيؼ، رػػػػػف روايػػػػػة نػػػػػنفس ااسػػػػػـ احسػػػػػاف رنػػػػػد الطريقالمسػػػػػدو

 .1958القدوس سنة 
  1958ال ارنة:نخراج حسف رمز  سنة. 
  1959 نا حرة:نخراج ص ح  نو سيؼ رف رواية رند القدوس سنة. 
  1959نحنا الت مذة: نخراج راطفة سالـ سنة. 
  1959نيف السما  و اسرض: نخراج ص ح  نو سيؼ سنة. 
  1959جميلة: نخراج يوسؼ ااهيف سنة. 
   1963الناصر ص ح الديف: نخراج  يوسؼ ااهيف سنة. 
  1965ثمف الحرية: نخراج نور الدمرداش  سنة. 
  1971ااختيار: نخراج يوسؼ ااهيف سنة. 
  1971داؿ المصرية: نخراج حسف ا ماـ سنة. 
  1973ذات الوج يف: نخراج حساـ الديف مصطفي سنة. 
  :  .1978نخراجص ح  نو سيؼ سنة المجـر
  1983وشالة النل : نخراج حساـ الديف مصطفي سنة. 

لػػػػي الػػػػر ـ مػػػػف   ف اسػػػػـ نجيػػػػب محفػػػػوظ لػػػػـ يػػػػذشرر صػػػػناع السػػػػينما  شاتنػػػػا للسػػػػيناريو 
مػػػػػف الدرجػػػػػة اسولػػػػػي، نا  ف شتانػػػػػة السػػػػػيناريو لػػػػػـ تشػػػػػف نػػػػػ  مصػػػػػر تعنػػػػػ  تقنيػػػػػة شتانػػػػػة 

الشتانػػػػػػػػة الرواطيػػػػػػػػة و السػػػػػػػػيناريو اسدنػػػػػػػػ   السػػػػػػػػيناريو نتفاصػػػػػػػػيل ا، نالتاػػػػػػػػاني الشنيػػػػػػػػر نػػػػػػػػيف
المننػػػػ  رلػػػػػي الوصػػػػػؼ و الحػػػػػوار، هػػػػػو مػػػػػا رجػػػػػؿ نف ػػػػػـ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ لقػػػػػانوف الشتانػػػػػة 

 السينماطية ن  تلؾ المرحلة.
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 أعماله األدبية و السينمائية: -

التػػػػػػ  ظ ػػػػػػرت ننػػػػػػؿ  نعػػػػػػدما  ثنتػػػػػػت ح ػػػػػػورها نورمالػػػػػػي  رمالػػػػػػيلجػػػػػػوت السػػػػػػينما نلػػػػػػي 
يػػػػػرا مػػػػػف الاخصػػػػػيات، و تنػػػػػدو موا ػػػػػيع ا م رنػػػػػة نػػػػػ  تحتػػػػػو  شمػػػػػا شنشانػػػػػت ، 1960سػػػػػنة 

وانػػػػػ  مصػػػػػر و القػػػػػاهرة نالػػػػػذات، و نػػػػػد يشػػػػػوف ذلػػػػػؾ نػػػػػد   ػػػػػيؼ نلػػػػػي سػػػػػنب  شنػػػػػر هػػػػػو  ف 
السػػػػينما نػػػػ  مرحلػػػػة الخمسػػػػينيات و مػػػػا ننل ػػػػا، شانػػػػت تحػػػػاوؿ  ف تجػػػػد  سػػػػنانا تخػػػػوض مػػػػف 
خ ل ػػػػػػا نػػػػػػ  الحػػػػػػديث رػػػػػػف الثػػػػػػورة و نلػػػػػػي جانػػػػػػب الثػػػػػػورة  نػػػػػػا  و رنػػػػػػص، و ا يوجػػػػػػد نػػػػػػ  

 نجيب محفوظ ذلؾ شلي حتي تلؾ المرحلة.  دب

يقصػػػػػػد –يقػػػػػوؿ نجيػػػػػػب محفوظ:لال ريػػػػػػب  ننػػػػػػ  شتنػػػػػػت هػػػػػػذا العػػػػػػدد شلػػػػػػي مػػػػػػف اسنػػػػػػ ـ 
و نصصػػػػػػ  لػػػػػػـ تجػػػػػػد مػػػػػػف ينتج ػػػػػػا، شنػػػػػػت  جػػػػػػد مػػػػػػف يقػػػػػػوؿ لػػػػػػ  نن ػػػػػػا صػػػػػػعنة،  -السػػػػػػيناريو

حتػػػػي  رػػػػػد  حمػػػػػد رنػػػػاس صػػػػػال  روايػػػػػة لندايػػػػة و ن ايػػػػػةل  ذارػػػػػة صػػػػوت العػػػػػرب، و رندطػػػػػذ 
السػػػػػػػػينما و نػػػػػػػػالوا: هػػػػػػػػاتوا الروايػػػػػػػػة د ...ثػػػػػػػػـ  نتجػػػػػػػػت شػػػػػػػػؿ الروايػػػػػػػػات التفػػػػػػػػت نلي ػػػػػػػػا   هػػػػػػػػؿ 

 1نجحت، وؿ نيلـ  رد ل  لنداية و ن ايةل...لو 

نػػػػػد يثيػػػػػر التسػػػػػا ؿ  تػػػػػوخر السػػػػػينماطييف رػػػػػف  نلمػػػػػة  رمالػػػػػي الرواطيػػػػػة، نقػػػػػد ند الشتانػػػػػة 
الرواطيػػػػػة منػػػػػذ مطلػػػػػ  اسرنعينيػػػػػات ولقػػػػػ  مػػػػػف الاػػػػػ رة مػػػػػا يتػػػػػي  لػػػػػي  ف يتعػػػػػرؼ رلػػػػػي  دنػػػػػي 

السػػػػػينما، و لشػػػػػف نعػػػػػض اسسػػػػػناب التػػػػػ  ذشرناهػػػػػا سػػػػػانقا ي ػػػػػاؼ نلي ػػػػػا حػػػػػظ نجيػػػػػب صػػػػػناع 
محفػػػػػػوظ نفسػػػػػػي، ن ػػػػػػو مػػػػػػف الػػػػػػذيف ي جػػػػػػؿ حظ ػػػػػػـ حتػػػػػػي نذا جػػػػػػا   ننػػػػػػؿ دنعػػػػػػة واحػػػػػػدة، ن ػػػػػػو 
يقػػػػػوؿ  ف النقػػػػػاد نػػػػػد  رر ػػػػػوا رػػػػػف الشتانػػػػػة رػػػػػف رواياتػػػػػي حتػػػػػي ظػػػػػف ننفسػػػػػي و نرواياتػػػػػي، ثػػػػػـ 

يسػػػػ ـ نػػػػ   نلمػػػػة روايػػػػات  يػػػػرر  ، نػػػػؿ و هػػػػو1947هػػػػو يمػػػػت ف شتانػػػػة السػػػػيناريو منػػػػذ العػػػػاـ 
مػػػػػف اسدنػػػػػا ، و لشػػػػػف رواياتػػػػػي تنقػػػػػي نعيػػػػػدة رػػػػػف  رػػػػػيف المخػػػػػرجيف، و لمػػػػػا اشتاػػػػػفوا  رمالػػػػػي 

 اننلوا رلي ا ه  اسخر  دنعة واحدة.

شػػػػػاف مػػػػػف  سػػػػػناب ا ننػػػػػاؿ رلػػػػػي  رمالػػػػػي  ف السػػػػػينما المصػػػػػرية شانػػػػػت تعػػػػػيش  زمػػػػػة 
ي  ن م ػػػػػػا  ن ػػػػػػا هويػػػػػػة، ن ػػػػػػ   رينػػػػػػة نػػػػػػ  معظم ػػػػػػا رػػػػػػف وانػػػػػػ  المصػػػػػػرييف، و  لػػػػػػب رلػػػػػػ

انتنػػػػػػاس مػػػػػػف  رمػػػػػػاؿ  دنيػػػػػػة  جننيػػػػػػة  و  رمػػػػػػاؿ سػػػػػػينماطية  جننيػػػػػػة، نقػػػػػػدم ا صػػػػػػنار ا شفػػػػػػف 
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الترنيػػػػػي، نموا ػػػػػي  اسنػػػػػ ـ ا تاػػػػػشؿ  ثػػػػػرا نػػػػػ  حيػػػػػاة المصػػػػػرييف، رػػػػػدا رػػػػػف تلػػػػػؾ و للتسػػػػػلية 
 ا  انات الت  توح  نجنسية العمؿ شال نا   و الرنص.

مصػػػػػػر شفػػػػػػيلـ لالعزيمػػػػػػةل لمخرجػػػػػػي نػػػػػػر ـ محاولػػػػػػة نعػػػػػػض المخػػػػػػرجيف التعػػػػػػرض نلػػػػػػي وانػػػػػػ   
،نا  ف تفاصػػػػيؿ حيػػػػاة المصػػػػرييف شانػػػػت تقػػػػدـ مختزلػػػػة نػػػػ  لنػػػػاس 1939شمػػػػاؿ سػػػػليـ سػػػػنة 

 الف حيف  و العماؿ الشادحيف.

 ايػػػػة ووسػػػػيلة، ن ػػػػ   ايػػػػة  -نعػػػػد  ف تػػػػـ اشتاػػػػان ا–نشانػػػػت  رمػػػػاؿ نجيػػػػب محفػػػػوظ 
يػػػػػػات نجيػػػػػػب سن ػػػػػػا اػػػػػػشؿ مختلػػػػػػؼ شليػػػػػػا رػػػػػػف موا ػػػػػػي  اسنػػػػػػ ـ السػػػػػػانقة، ووسػػػػػػيلة سف روا

محفػػػػػوظ لػػػػػـ تشػػػػػف للتسػػػػػلية و ننمػػػػػا شانػػػػػت وسػػػػػيلة م لف ػػػػػا لتقػػػػػديـ مصػػػػػر  و جػػػػػز  من ػػػػػا شمػػػػػا 
 شذلؾ نعلت السينما.و ه ، 

 ؟سينماطيانجيب محفوظ نشيؼ شاف التعامؿ م  روايات 

سػػػػػػنب هػػػػػػذا السػػػػػػ اؿ هػػػػػػو  ف اانتنػػػػػػاس مػػػػػػف اسدب العػػػػػػالم   و مػػػػػػف  نػػػػػػ ـ  جننيػػػػػػة 
شػػػػػػػػػاف ينػػػػػػػػػدو  سػػػػػػػػػ ؿ، نت ييػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػوخوذ منػػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػػا منررات ػػػػػػػػػا، نوسػػػػػػػػػما  

اسمػػػػػػاشف و اازمنػػػػػة و رنمػػػػػػا تتػػػػػػال  اسحػػػػػداث، شل ػػػػػػا تتػػػػػي  لشاتػػػػػػب السػػػػػػيناريو و الاخصػػػػػيات 
و يحػػػػػػػػاوؿ داطمػػػػػػػػا  ف يػػػػػػػػوهـ  ف يتعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ  اسصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف منطلػػػػػػػػؽ النيطػػػػػػػػة المختلفػػػػػػػػة، ن ػػػػػػػػ

الماػػػػاهد  ف مػػػػا يػػػػرار رلػػػػي اااػػػػة السػػػػينما، هػػػػو وانعػػػػة  و رلػػػػي اسنػػػػؿ مػػػػا يمشػػػػف  ف يحػػػػدث 
لػػػػػػي  و ل يػػػػػػرر، حجػػػػػػت ـ نػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ محاولػػػػػػة ا سػػػػػػقاط رلػػػػػػي الوانػػػػػػ  المصػػػػػػر ، نتنػػػػػػدو روايػػػػػػة 

العقػػػػػػابل  و ل ا خػػػػػػػوة شرمػػػػػػازوؼل مجػػػػػػػرد نصػػػػػػوص مختػػػػػػارة مػػػػػػػف وانػػػػػػ   ريػػػػػػػب و لالجريمػػػػػػة 
و نعػػػػػػادات و اخصػػػػػػيات مختلفػػػػػػة نلػػػػػػي وانػػػػػػ  مصػػػػػػر  رنوانػػػػػػي  مختلػػػػػػؼ نػػػػػػ  زمػػػػػػف مختلػػػػػػؼ

 1اسشنر هو لا سقاط رلي وانعنا نحنطل.

ن ػػػػػػا  رمػػػػػػاؿ   مػػػػػػا  رمػػػػػػاؿ نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ اسدنيػػػػػػة نتنػػػػػػدو  نلمت ػػػػػػا  شثػػػػػػر تعقيػػػػػػدا، نذ 
مصػػػػػرية تقػػػػػدـ وانػػػػػ  المصػػػػػرييف و م لف ػػػػػا مصػػػػػر ، نػػػػػ  يمشػػػػػف ذلػػػػػؾ شاتػػػػػب السػػػػػيناريو مػػػػػف 

اسمػػػػػػػػيف للعمػػػػػػػػؿ الرواطػػػػػػػػ  وا ػػػػػػػػحا، خاصػػػػػػػػة و  ف حريػػػػػػػػة التصػػػػػػػػرؼ، و ينػػػػػػػػدو نيػػػػػػػػد النقػػػػػػػػؿ 
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نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ رمػػػػػػػد نػػػػػػػ  رواياتػػػػػػػي ااجتماريػػػػػػػة نلػػػػػػػي تشثيػػػػػػػؼ اسحػػػػػػػداث و العػػػػػػػدد الشنيػػػػػػػر 
 للاخصيات الم ثرة ن  الرواية ناشؿ راـ.

 :التوجه الفمسفي عند نجيب محفوظ

مػػػػػػػف  نػػػػػػػرز الت يػػػػػػػرات التػػػػػػػ  مسػػػػػػػت شتانػػػػػػػات اسدنػػػػػػػا ، تلػػػػػػػؾ التػػػػػػػ  دخلػػػػػػػت شتانػػػػػػػات 
  سفرت رلي ما يسمي نالروايات الفلسفية ذات النعد الرمز .، و لنجيب محفوظل

 لشف يجب  ف نعرج نلي مراحؿ اسدب الرواط  رند نجيب محفوظ:    

و تاػػػػػمؿ هػػػػػذر المرحلػػػػػة رواياتػػػػػي اسولػػػػػي التػػػػػ   المرحمةةةةةة التاريليةةةةةة الرومانسةةةةةية: -أ
 استوحاها مف تاريى مصر القديـ و ه :

 1936رنث اسندار صدرت سنة  -

 .1937رادونيس صدرت سنة -

 .1938شفاح طينة صدرت سنة -

و لقػػػػػػد اسػػػػػػت ؿ مرحلتػػػػػػي هػػػػػػذر نروايػػػػػػة القػػػػػػاهرة  المرحمةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة الوا عيةةةةةةة: -ب
 و ختم ا نالث ثية. 1939الجديدة سنة

 .1948نيف القصريف سنة 

 1950نصر الاوؽ سنة 

 1952السشرية سنة 

 و  منت هذر المرحلة الروايات التالية:

 1941خليؿ سنة خاف ال

 1942زناؽ المدؽ سنة 

 1942نداية و ن اية سنة 
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ارتمػػػػػد ني ػػػػػا الشاتػػػػػب رلػػػػػي التحليػػػػػؿ  لالسػػػػػرابلتتمثػػػػػؿ نػػػػػ  روايػػػػػة  المرحمةةةةةة الثالثةةةةةة: -ج
سنػػػػػػػي صػػػػػػػد  للر يػػػػػػػة  ،النفسػػػػػػػ  و هػػػػػػػو مػػػػػػػا يسػػػػػػػميي لرلػػػػػػػ  اػػػػػػػلؽل نالو ػػػػػػػ  السػػػػػػػيشولوج 

 ااجتمارية و النقدية الذاتية و ااجتمارية.

 و ت ـ هذر المرحلة: عة:المرحمة الراب -د

 .1962اللص و الش ب سنة 

 .1962السماف و الخريؼ سنة

 .1964الطريؽ سنة 

 .1965الاحاذ سنة 

نػػػػػؿ شانػػػػػت نػػػػػواشيرر منثوثػػػػػة نػػػػػ  شثيػػػػػر للػػػػػـ يشػػػػػف هػػػػػذا ااتجػػػػػار الجديػػػػػد جديػػػػػدا تمامػػػػػا، 
مػػػػف روايػػػػات المراحػػػػؿ السػػػػانقة، شمػػػػا  ف اػػػػشي الفلسػػػػف  رنمػػػػا انتحػػػػي نػػػػي ناحيػػػػة نعيػػػػدة رػػػػػف 

مػػػػػػػػػاف التقليػػػػػػػػػد ، و هػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػ  مونفػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف العقيػػػػػػػػػدة شمونفػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػنظـ السياسػػػػػػػػػية ا ي
 1لااجتمارية.و 

يقػػػػوؿ نجيػػػػب محفػػػػوظ ليخيػػػػؿ نلػػػػ  انػػػػي حتػػػػي الروايػػػػات التاريخيػػػػة ا تخلػػػػو مػػػػف الفسػػػػفة، ثمػػػػة 
حتػػػػي ااسػػػػـ نفسػػػػي لػػػػي مػػػػدلوؿ  لرنػػػػث اسنػػػػدارلو نػػػػدر آخػػػػر نػػػػ   لرادونػػػػيسلنػػػػدر من ػػػػا نػػػػ  

شانػػػػت يػػػػات شتنػػػػت رػػػػددا مػػػػف القصػػػػص القصػػػػيرة  و نلسػػػػف  مػػػػا. و ننػػػػؿ  ف  ناػػػػر هػػػػذر الروا
ني ػػػػػا خطػػػػػوط نلسػػػػػفية شثيػػػػػرةل. لػػػػػذلؾ نػػػػػمف مػػػػػا شػػػػػاف مت ػػػػػمنا نػػػػػ  روايػػػػػات المرحلػػػػػة اسولػػػػػي 

ومػػػػػا شػػػػػاف يمشػػػػػف استخ صػػػػػي مػػػػػف لمػػػػػف تسػػػػػا ات  صػػػػػن ، وا ػػػػػحا نػػػػػ  المرحلػػػػػة الثانيػػػػػة، 
اخصػػػػػيات و اسحػػػػػداث نفػػػػػز نلػػػػػي المقدمػػػػػة نػػػػػ  رػػػػػالـ رواطػػػػػ  خ ػػػػػ  الظػػػػػؿ الػػػػػذ  تلقيػػػػػي ال

 2ننياني للت ير و اتزاؿ  سسي مطروحة للمناناةل.

شمػػػػػػا  ف ل ػػػػػػذر المرحلػػػػػػة الجديػػػػػػدة نػػػػػػذور نػػػػػػ  دراسػػػػػػات سػػػػػػانقة لنجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ، نذ تعػػػػػػرض 
المجلػػػػػػػة لني ػػػػػػػا ل ػػػػػػػذا المو ػػػػػػػوع و  نرزهػػػػػػػا نػػػػػػػ  اػػػػػػػشؿ مقػػػػػػػاات نلسػػػػػػػفية التػػػػػػػ  ناػػػػػػػرها نػػػػػػػ  
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. و تت ػػػػػػمف هػػػػػػذر الدراسػػػػػػات 1939نلػػػػػػي 1932طػػػػػػواؿ سػػػػػػن  سػػػػػػنوات مػػػػػػف سػػػػػػنة ل الجديػػػػػػدة
رػػػػػػدد ل. لا لن ػػػػػػايا الفلسػػػػػػفة و الػػػػػػديف. و مػػػػػػف  هػػػػػػـ هػػػػػػذر المقػػػػػػاات دراسػػػػػػتي الجريطػػػػػػة رػػػػػػف 

يػػػػػػػرنط نيػػػػػػػي نػػػػػػػيف نشػػػػػػػرة الحػػػػػػػب و الشمػػػػػػػاؿ و نػػػػػػػيف  لنلسػػػػػػػفة الحػػػػػػػبلو مقػػػػػػػاؿ  1936ينػػػػػػػاير 
 1.لجوهر الشماؿ و نشرة ا 

ية و الػػػػػػػر   الذهنيػػػػػػػة لػػػػػػػـ تولػػػػػػػد نػػػػػػػ  هػػػػػػػذر المرحلػػػػػػػة هػػػػػػػذا معنػػػػػػػار  ف اسنشػػػػػػػار الفلسػػػػػػػف
–الرواتػػػػػ   لنجيػػػػػب محفػػػػػوظلالجديػػػػػدة نقػػػػػط، نػػػػػؿ ل ػػػػػا جػػػػػذور و امتػػػػػدادات رنػػػػػر تطػػػػػور  دب 

نجيػػػػب لو هػػػػذا راجػػػػ  نلػػػػي  ف  -نػػػػؿ نف مج ػػػػود الفلسػػػػفة رػػػػاش نػػػػ  نفسػػػػ  و اسػػػػتفدت منػػػػيل
 يرصد  حداث رصرر و يشتب ونؽ ر يتي ل ا. لمحفوظ

. حيػػػػػػث يػػػػػػر  لني ػػػػػػا الوج ةالفلسػػػػػػفية روايػػػػػػة  واد حارتنػػػػػػالعػػػػػػؿ  هػػػػػػـ الروايػػػػػػات التػػػػػػ  نػػػػػػرزت 
 ف السػػػػػػ اؿ الػػػػػذ  تػػػػػػردد نػػػػػ   واد حارتنػػػػػا ل يػػػػػػف  نػػػػػت يػػػػػػا جػػػػػن و ل هػػػػػػو  لجػػػػػورج طرانياػػػػػ ل

و الػػػػػػػػػذ  تعمػػػػػػػػػؽ نيػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػ  روايػػػػػػػػػات  لنجيػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػوظلمرشػػػػػػػػػز المرحلػػػػػػػػػة الفلسػػػػػػػػػفية لػػػػػػػػػد  
 2.لالمرحلةالفلسفية

التػػػػػػػ  ناػػػػػػػرها  لزرػػػػػػػن و لشمػػػػػػػا  ف هػػػػػػػذر النظػػػػػػػرة نػػػػػػػد تجلػػػػػػػت  ي ػػػػػػػا نػػػػػػػ   نصوصػػػػػػػة 
 ف مػػػػػػػا جػػػػػػػا  نػػػػػػػ  ل. و يػػػػػػػر  مصػػػػػػػطفي التػػػػػػػوات  لدنيػػػػػػػا ا ل ػػػػػػػمف مجمورتػػػػػػػي القصصػػػػػػػية 

روايػػػػػات المرحلػػػػػة الذهنيػػػػػة هػػػػػو متانعػػػػػة للنحػػػػػث الػػػػػذ  نػػػػػد ر الشاتػػػػػب نػػػػػ  نصػػػػػة زرػػػػػن و  و 
 3.ل واد حارتنالن  رواية 
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 :التوجه الفمسفي عند نجيب محفوظ-2

نقػػػػػد شػػػػػاف ي ػػػػػو  نػػػػػ  مرحلتػػػػػي لرػػػػػرؼ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ منػػػػػذ طفولتػػػػػي نحنػػػػػي للقػػػػػرا ة، 
اانتداطيػػػػػػػة و الثانويػػػػػػػة القصػػػػػػػص النوليسػػػػػػػية المترجمػػػػػػػة، و شػػػػػػػاف نػػػػػػػ  تلػػػػػػػؾ اسثنػػػػػػػا  م تمػػػػػػػا 
نػػػػػالقرا ة الفلسػػػػػفية، و اتجػػػػػي نػػػػػ  حياتػػػػػي الفشريػػػػػة اتجاهػػػػػا نلسػػػػػفيا، التحقنقسػػػػػـ الفلسػػػػػفة نشليػػػػػة 
 ا داب، و حػػػػػيف نػػػػػد  يشتػػػػػب شانػػػػػت شتاناتػػػػػي مقػػػػػاات نلسػػػػػفية، شانػػػػػت نػػػػػرا ة اسػػػػػت  شية نقػػػػػط

:ل لػػػػػـ يػػػػػدخؿ لاػػػػػلؽليقػػػػػوؿ رلػػػػػ  1لا رلػػػػػي  سػػػػػاس الشتانػػػػػة مثل ػػػػػا سف الفلسػػػػػفة نػػػػػد اسػػػػػت وتي.
آخػػػػػر،  يػػػػانجيػػػػب محفػػػػوظ نسػػػػـ الفلسػػػػػفة رػػػػف رنػػػػث، و رنمػػػػػا نعػػػػؿ ذلػػػػؾ و ذوور يػػػػػروف لػػػػي ر 

و مػػػػػػػا ذاؾ نا سف الفلسػػػػػػػفة تماػػػػػػػ  مػػػػػػػ  الػػػػػػػديف جننػػػػػػػا نلػػػػػػػي جنػػػػػػػب و سف الاػػػػػػػاب نجيػػػػػػػب 
 2 وؿ، ال يب، نني يفتش رف ا لمحفوظ يعان   زمة نفسية نزا  السراب المج

نلػػػػػي رػػػػػالـ الفػػػػػف محمػػػػػ  نرصػػػػػيد شنيػػػػػر مػػػػػف الثقانػػػػػة الفلسػػػػػفية،  لمحفػػػػػوظلن ػػػػػذا دخػػػػػؿ 
جػػػػز  مػػػػف هػػػػذا الرصػػػػيد يرجػػػػ  نلػػػػي السػػػػنتيف اللتػػػػيف ن ػػػػاهما نػػػػ  نرػػػػداد رسػػػػالة الماجسػػػػتير 

 .لمصطفي رند الرزاؽلنماراؼ  لمف ـو الجماؿ ن  الفلسفة ا س ميةلرف 

نجيػػػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػػػوظ نػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػوثر نوسػػػػػػػػػػػاتذة جيلػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػوؿ نجيػػػػػػػػػػػب يمشػػػػػػػػػػػف  ف يشػػػػػػػػػػػوف 
محفوظ:ل...رنمػػػػػػا سف  سػػػػػػاتذة الجيػػػػػػؿ الػػػػػػذ  تعلمػػػػػػت ااهتمػػػػػػاـ نػػػػػػالفشر ننػػػػػػاف اػػػػػػ رت ـ شػػػػػػانو 
 نػػػػػرب نلػػػػػي الفشػػػػػر مػػػػػن ـ نلػػػػػي الفػػػػػف مثػػػػػؿ طػػػػػي حسػػػػػيف و رنػػػػػاس محمػػػػػود العقػػػػػاد و سػػػػػ مة 

 موسي...ل

نمعظػػػػػػػػـ تفاصػػػػػػػػػيؿ رػػػػػػػػػالـ هػػػػػػػػػذا الفنػػػػػػػػػاف خا ػػػػػػػػػعة للتطػػػػػػػػػور و ال ػػػػػػػػػرورة، و   لػػػػػػػػػب 
الق ػػػػايا التػػػػ  تلػػػػ  رليػػػػي نػػػػ  مرحلػػػػة لتتػػػػرؾ ظ ل ػػػػا رلػػػػي المرحلػػػػة التاليػػػػة  و تمػػػػد جػػػػذورها 

 3نلي المرحلة السانقة رلي ال

                                                           
 .123القاهرة. ص يؿ طي حسيف و جيؿ نجيب محفوظ. د ط، القصة و الرواية نيف ج ،يوسؼ،حسف نونؿ -1

 .46/47ص  1979 1ط-نيروت–دار المسيرة –،رل ، نجيب محفوظ ن  مج ولة المعلوـالؽ -2

 .95ن  الج ود الرواطية. ص  رند الرحماف،يا  ، -3
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و نجيػػػػػب محفػػػػػوظ نفسػػػػػي يقػػػػػوؿ:لالمعروؼ  ننػػػػػ  مػػػػػ  ندايػػػػػة المرحلػػػػػة الثانويػػػػػة  خػػػػػذت  هػػػػػتـ 
نعػػػػػػػالـ الفشػػػػػػػر الفلسػػػػػػػف  و اسدنػػػػػػػ ، و شػػػػػػػاف اهتمػػػػػػػام  نالفلسػػػػػػػفة مقػػػػػػػدما رلػػػػػػػي شػػػػػػػؿ اهتمػػػػػػػاـ 

، و مػػػػػف خػػػػػ ؿ هػػػػػذا لػػػػػـ يشػػػػػف  رينػػػػػا تػػػػػوثير هػػػػػذا الفشػػػػػر الفلسػػػػػف  نػػػػػ   رمػػػػػاؿ نجيػػػػػب آخػػػػػرل
 ف و محفػػػػػوظ، و لػػػػػـ يشػػػػػف  رينػػػػػا  ي ػػػػػا اهتمامػػػػػي نػػػػػ  المرحلػػػػػة الجديػػػػػدة نا يحػػػػػا  و الرمػػػػػز، 

 ي تـ نالفشرة المجردة، نيطرح ن  نعض رواياتي ن ايا نشرية تا ؿ الر   العاـ.

ا نسػػػػػاف  نػػػػػراتحيػػػػػث اتنػػػػػ  ني ػػػػػا خل، لنػػػػػا واد حارتللقػػػػػد نػػػػػد  هػػػػػذا التوجػػػػػي منػػػػػذ روايتػػػػػي
التػػػػػ   خػػػػػذ  حػػػػػداث ا مػػػػػف نصػػػػػة سػػػػػفاح  لاللػػػػػص و الشػػػػػ بلنػػػػػ  ميػػػػػداف الػػػػػديف و العلػػػػػـ، ثػػػػػـ 

التػػػػػػ  اسػػػػػػتند ني ػػػػػػا رلػػػػػػي نشػػػػػػرة هجػػػػػػر  لالسػػػػػػماف و الخريػػػػػػؼل، ثػػػػػػـ لمعػػػػػػروؼ ونػػػػػػت صػػػػػػدورها
طيػػػػػر السػػػػػماف مػػػػػف اسمػػػػػاشف النػػػػػاردة نلػػػػػي اسمػػػػػاشف الدانطػػػػػة، ناصػػػػػدا نلػػػػػي معالجػػػػػة سياسػػػػػية 

 .1952ي معالجاتي السياسية نعد نياـ ثورة ه   ول

جػػػػػار  مػػػػػف نتػػػػػرة حشم ػػػػػـ خريفػػػػػا ياػػػػػمؿ نتػػػػػرة  لن ػػػػػو يرمػػػػػز نوسػػػػػراب السػػػػػماف نلػػػػػي الوانػػػػػديف،
وهػػػػػػ  نصػػػػػػة نحػػػػػػث ناسػػػػػػـ  لالطريػػػػػػؽلو نعػػػػػػدها روايػػػػػػة  ،1لالحشػػػػػػـ السػػػػػػانؽ رلػػػػػػي نيػػػػػػاـ الثػػػػػػورة

تصػػػػػػػػور ماػػػػػػػػشلة ا نسػػػػػػػػاف المعاصػػػػػػػػر نػػػػػػػػ  نحثػػػػػػػػي رػػػػػػػػف رقيػػػػػػػػدة  ل، و هػػػػػػػػ لسػػػػػػػػيد الػػػػػػػػرحيـل
حيػػػػػػػث نلػػػػػػػا ني ػػػػػػػا نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ حػػػػػػػداشنيرا مػػػػػػػف التجريػػػػػػػد للالاػػػػػػػحاذل، ثػػػػػػػـ روايػػػػػػػة 2لاػػػػػػػاملة

 .3لالذهن  ما جعل ا رواية ذهنية نوتـ المعني

 

 

 

 

                                                           
ص  ،1986لنناف نيروت  ،لطنارة و النار و التوزي دار الحداثة ل ،ننا  الاخصيات الرطيسية ن  روايات نجيب محفوظ الذهنية ندر ،رثماف،-1

133. 

 .216ص  د ط،-دار ال  ؿ-، شتاب ال  ؿ دنا  معاصروف ، رجا ،التقاش-2

 .14ص  ،دراسة ن  روايات نجيب محفوظ الذهنية ، مصطفي ،توات ال -3
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 لفمسفية: صورة البطل في روايات نجيب محفوظ

تعػػػػددت صػػػػور النطػػػػؿ نػػػػ  روايػػػػات نجيػػػػب محفػػػػوظ و ظ ػػػػروا شمػػػػا اراد الشاتػػػػب ل ػػػػـ  
الحقيقػػػػػػػػة، و لشػػػػػػػػن ـ يحملػػػػػػػػوف طػػػػػػػػان  تجرنػػػػػػػػة و سنطػػػػػػػػاؿ يننعػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف النيطػػػػػػػػة، و مػػػػػػػػف لنا

ح ػػػػػارة و مونػػػػػؼ ننسػػػػػان ، و لػػػػػذلؾ نػػػػػ  تنػػػػػانض نػػػػػيف  ف تشػػػػػوف الاخصػػػػػية وانعيػػػػػة، و  ف 
 .تشوف ن  ذات الونت ذات دالة مال

النطػػػػؿ الجديػػػػد رنػػػػد نجيػػػػب محفػػػػوظ لػػػػـ يعػػػػد ذلػػػػؾ النطػػػػؿ الػػػػذ  هػػػػو نمػػػػط مػػػػف الوانػػػػ  
عػػػػد  هػػػػذا نلػػػػي النعػػػػد الح ػػػػار  يعشػػػػس لوحػػػػة اجتماريػػػػة،  و شػػػػرد نعػػػػؿ ل ػػػػذا الوانػػػػ ، نػػػػؿ ت

الػػػػػذ  يواػػػػػؾ –اسشثػػػػػر اػػػػػمولية نوج يػػػػػي المحلػػػػػ  الخػػػػػاص و ا نسػػػػػان  العػػػػػاـ. هػػػػػذا النطػػػػػؿ 
تحرشػػػػػػي  نشػػػػػػار شنيػػػػػػرة و  ساسػػػػػػية، و ننػػػػػػي ا يشػػػػػػرر ل - ف يصػػػػػػؿ ننػػػػػػا نلػػػػػػي حانػػػػػػة اسسػػػػػػطورة

حيػػػػػػاة ا خػػػػػػريف و ا يشتفػػػػػػ  نا سػػػػػػتقرار المػػػػػػاد ، ن ػػػػػػو نػػػػػػد خػػػػػػرج رػػػػػػف نمػػػػػػط الحيػػػػػػاة نلػػػػػػي 
يػػػػػػػوازف المػػػػػػػادة، و نػػػػػػػ  نحثػػػػػػػي رػػػػػػػف هػػػػػػػذا التػػػػػػػوازف يشتاػػػػػػػؼ  ف حيػػػػػػػاة  النحػػػػػػػث رػػػػػػػف اػػػػػػػ  

 .1لا نساف ليست مستوية شما تندو و ننما تت مف  موض و  ل از

لػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػور نجيػػػػػػػػب محفػػػػػػػػوظ مجػػػػػػػػرد التنػػػػػػػػانض و ننمػػػػػػػػا تعػػػػػػػػدار نلػػػػػػػػي النحػػػػػػػػث رػػػػػػػػف 
 ا نسجاـ الماد  و الروح  و المعنو  للحياة.

يػػػػػػة تجعل ػػػػػػـ يختلفػػػػػػوف رػػػػػػف ل ػػػػػػذا اشتسػػػػػػب  نطالػػػػػػي مزايػػػػػػا و خصػػػػػػاطص ننيػػػػػػة و معنو 
نػػػػػػان  الاخصػػػػػػيات، نػػػػػػارتني نننيػػػػػػة اخصػػػػػػياتي الرطيسػػػػػػية و طنيعػػػػػػة ترشين ػػػػػػا الل ػػػػػػو ، شمػػػػػػا 

 اهتـ نالخصاطص الفنية و المعنوية الت  تميزهـ.

 

 

 

 

                                                           
 .363ص  ،1969القاهرة 2ط ،دار المعارؼ نمصر ،دراسة ن   دب نجيب محفوظ ،المنتم ، ال ، اشر  -1
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 بناء شلصية البطل في روايات محفوظ الفمسفية:-

مػػػػػف خػػػػػ ؿ آثػػػػػار نجيػػػػػب محفػػػػػوظ نجػػػػػد  نػػػػػي يننػػػػػ  الاخصػػػػػيات اسدنيػػػػػة ننػػػػػا  الخنيػػػػػر 
وار النفػػػػػػوس و ظواهرهػػػػػػا. و اسديػػػػػػب نػػػػػػ  تصػػػػػػويرر لاخصػػػػػػياتي رمومػػػػػػا، و الاخصػػػػػػية نػػػػػػو 

الرطيسػػػػػية نصػػػػػفة خاصػػػػػة يتنػػػػػ  خطػػػػػا رلميػػػػػا مو ػػػػػوريا نلػػػػػي حػػػػػد نعيػػػػػد سنػػػػػي ليػػػػػوازف تمامػػػػػا 
 1نيف النمو الداخل  و الخارج  للاخصية الواحدةل

يرسػػػػػػـ نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ اخصػػػػػػياتي ويرارػػػػػػ  ننا هػػػػػػا السػػػػػػيشولوج  و الفيزيولػػػػػػوج  يرارػػػػػػ   ل
 2روامؿ الوراثة ن  الاشؿ و المظ ر و الروحل

نجػػػػػد  ف النطػػػػػؿ ينػػػػػد  نػػػػػ  الروايػػػػػة حياتػػػػػي مػػػػػف ندايػػػػػة معينػػػػػة، نذ يقػػػػػدم ا الشاتػػػػػب  وؿ 
مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػدم ا ذات صػػػػػػػػفات خلقيػػػػػػػػة و خلقيػػػػػػػػة محػػػػػػػػددة، و يتعانػػػػػػػػب اسحػػػػػػػػداث تطػػػػػػػػور هػػػػػػػػذر 

ة، حيػػػػػث تطنػػػػػ  ندالػػػػػة رمزيػػػػػة، ا تفقػػػػػدها خصاطصػػػػػ ا الرطيسػػػػػية  و تنحػػػػػرؼ ن ػػػػػا الاخصػػػػػي
رػػػػػػف خػػػػػػط مسػػػػػػيرت ا اسولػػػػػػي، و ننمػػػػػػا تعطي ػػػػػػا نعػػػػػػدا نلسػػػػػػفيا، و الن ايػػػػػػة التػػػػػػ  تصػػػػػػؿ نلي ػػػػػػا 

ر اسوليػػػػػػػػة المشونػػػػػػػػة صػػػػػػػػتشػػػػػػػػوف محتملػػػػػػػػة رنػػػػػػػػد القػػػػػػػػار   و حتميػػػػػػػػة نػػػػػػػػ  ال الػػػػػػػػب، سف العنا
تلػػػػػػػػػؾ.     ف لشػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذر للاخصػػػػػػػػػية هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ د  حتمػػػػػػػػػا نلػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذر الن ايػػػػػػػػػة  و 

الاخصػػػػػػيات حملػػػػػػت نػػػػػػيف طيات ػػػػػػا منػػػػػػذ الندايػػػػػػة العوامػػػػػػؿ التػػػػػػ   دت آخػػػػػػر اسمػػػػػػر نلػػػػػػي مػػػػػػا 
 .3انت ت نلييل

تتػػػػػػػرجـ مختلػػػػػػػؼ صػػػػػػػور النطػػػػػػػؿ رواياتػػػػػػػي وتتػػػػػػػرؾ  ثػػػػػػػرا  ف راد نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ  لقػػػػػػػد 
 نال ا ن  نفسية القار .
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 أهم لصائص البطل في روايات نجيب الفمسفية:-

اليػػػػػػػة مػػػػػػػف انتشػػػػػػارر، يصػػػػػػػورها نػػػػػػ  رواياتػػػػػػػي ليجعل ػػػػػػػا اخصػػػػػػيات نجيػػػػػػػب محفػػػػػػوظ خي
رمػػػػػػزا للوانػػػػػػ . و هػػػػػػذا ي شػػػػػػدر نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نفسػػػػػػي رنػػػػػػدما سػػػػػػطؿ رػػػػػػف خلقػػػػػػي للاخصػػػػػػيات 

 الرواطية،هؿ تمثؿ  ناسا حقيقييف ن  وان  الحياة؟ نشاف جواني:

لالع نػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػيف الاخصػػػػػػػػػػػية الرواطيػػػػػػػػػػػة و الاخصػػػػػػػػػػػية الطنيعيػػػػػػػػػػػة تظ ػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػ  المعادلػػػػػػػػػػػة 
واطيػػػػػػػة  اخصػػػػػػػية طنيعيػػػػػػػةة الم لػػػػػػػؼ. ناظ ػػػػػػػار اخصػػػػػػػية طنيعيػػػػػػػة ا تية...الاخصػػػػػػػية الر 

نػػػػػػ  رمػػػػػػؿ ننػػػػػػ  شمػػػػػػا هػػػػػػ  نػػػػػػ  الحيػػػػػػاة محػػػػػػاؿ...نليس لػػػػػػدينا الونػػػػػػت  و الفرصػػػػػػة لمتانعػػػػػػة 
اػػػػػخص نػػػػػ  الحيػػػػػاة نػػػػػ  ظرونػػػػػي و  حوالػػػػػي و لػػػػػو انقطعنػػػػػا لي...الاخصػػػػػية الطنيعيػػػػػة رنػػػػػد 

نػػػػػا نػػػػػ  دخول ػػػػػا نػػػػػ  الروايػػػػػات تتخػػػػػذ وظيفػػػػػة جديػػػػػدة، و تػػػػػدؿ رلػػػػػي معنػػػػػي جديػػػػػد،...حتي نن
الن ايػػػػػة ننسػػػػػي اسصػػػػػؿ...و ا ينقػػػػػي لنػػػػػا نا الاػػػػػخص الخيػػػػػال  نارتنػػػػػارر الخػػػػػادـ لفشرتنػػػػػا و 
 حساسػػػػػنا...نشؿ اخصػػػػػية  صػػػػػؿ نػػػػػ  الحيػػػػػاة...و لشن ػػػػػا نػػػػػ  الروايػػػػػة  يرهػػػػػا نػػػػػ  الحيػػػػػاة، 
و نا مػػػػػػػا شانػػػػػػػت ننػػػػػػػا رلػػػػػػػي ااطػػػػػػػ ؽ، خػػػػػػػذ مػػػػػػػث . الحجػػػػػػػر نػػػػػػػ  الجنػػػػػػػؿ، و الحجػػػػػػػر نػػػػػػػ  

 .ية ند  خذ معني جديدا و اشتسب وظيفة جديدةلالفي ... ستجدر ن  الحالة الثان

لاخصػػػػية نجيػػػػب محفػػػػوظ نػػػػ  رواياتػػػػي الذهنيػػػػة ميػػػػزات تخصػػػػ ا رػػػػف  يرهػػػػا و تتمثػػػػؿ نيمػػػػا 
 يل :

مسػػػػػػػيطرة و مػػػػػػػ ثرة نػػػػػػػ  الننػػػػػػػا  الرواطػػػػػػػ  مػػػػػػػف  -نػػػػػػػ  هػػػػػػػذر المرحلػػػػػػػة–اخصػػػػػػػية النطػػػػػػػؿ -1
شػػػػػوف الحشايػػػػة حشايػػػػػة هػػػػذا النطػػػػػؿ هػػػػو خالق ػػػػػا و مو ػػػػور ا مػػػػػف  لالندايػػػػة حتػػػػػي الن ايػػػػة، و

خػػػػػػػ ؿ تحرشاتػػػػػػػي تنػػػػػػػرز  حػػػػػػػداث ا، و يشنػػػػػػػر ننا هػػػػػػػا مػػػػػػػ  نمػػػػػػػو اخصػػػػػػػيتي، و ل ػػػػػػػذا شانػػػػػػػػت 
 1.لاخصية النطؿ ظاهرة و حا رة رلي نمتداد النص الرواط 

نجػػػػد  نػػػػي  وؿ مػػػػف يظ ػػػػر و آخػػػػر  لاللػػػػص و الشػػػػ بلنػػػػ   لسػػػػعيد م ػػػػرافلنػػػػمذا نظرنػػػػا نلػػػػي 
رمػػػػػػػػػر لي ػػػػػػػػػب رػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػنص الرواطػػػػػػػػػ  لحظػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػدة، شمػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػو اػػػػػػػػػوف  يختفػػػػػػػػػ  و لػػػػػػػػػـ

ثػػػػػػـ يشػػػػػػوف آخػػػػػػر مػػػػػػف يخػػػػػػتـ الروايػػػػػػة نػػػػػػاط لنف تشػػػػػػف تريػػػػػػدن  حقػػػػػػا نلػػػػػػـ ل ي ػػػػػػا، لالحمػػػػػػزاو 

                                                           
 .33ص  ،محفوظ الذهنية دراسة ن  روايات نجيب ،مصطفي،التوات  -1
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نطػػػػػػػػؿ  لصػػػػػػػانرللػػػػػػػـ ن ػػػػػػػػب هػػػػػػػو شػػػػػػػذلؾ رػػػػػػػػف  حػػػػػػػداث الروايػػػػػػػة، شمػػػػػػػػا نجػػػػػػػد  لو،1هجرتنػػػػػػػ ل
يشف مػػػػػػا ينػػػػػػد  الروايػػػػػػة ناشيػػػػػػا  مػػػػػػي، و يختم ػػػػػػا هػػػػػػازا شتفيػػػػػػي مخاطنػػػػػػا المحػػػػػػام :لنل لالطريػػػػػػؽل

 .2يشفل

اخصػػػػػػػية النطػػػػػػػؿ نػػػػػػػ  المرحلػػػػػػػة الفلسفيةاػػػػػػػاملة مػػػػػػػ  وجػػػػػػػود اخػػػػػػػت ؼ نػػػػػػػ  الػػػػػػػدرجات: -2
ننقػػػػػػػدر مػػػػػػػا تظ ػػػػػػػر خاصػػػػػػػة و محػػػػػػػدودة، ن ػػػػػػػ  ترمػػػػػػػز نلػػػػػػػي ا نسػػػػػػػاف نػػػػػػػ   نعػػػػػػػد تصػػػػػػػور ل
 3لتخاطب  نصي جوانني المادية و  نعادر الروحية.و 

جػػػػػز  مػػػػػف هػػػػػذر ، سف المشػػػػػاف فمشػػػػػاف و الزمػػػػػاالتتماثػػػػػؿ هػػػػػذر الاخصػػػػػيات نػػػػػ  انتران ػػػػػا ن-3
لي وظيفػػػػػة ش يػػػػػرر مػػػػػف الاخصػػػػػيات الفرريػػػػػة. و هػػػػػذا مػػػػػا ذهػػػػػب نليػػػػػي ،الاخصػػػػػيات الرطيسػػػػػية

نػػػػػػػ  نولػػػػػػػي:لنف المشػػػػػػػاف نػػػػػػػ  روايػػػػػػػات نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ الذهنيػػػػػػػة لػػػػػػػيس  لمصػػػػػػػطفي التػػػػػػػوات ل
مجػػػػػػػػرد نطػػػػػػػػار ل،حػػػػػػػػداث و الاخصػػػػػػػػيات، و ننمػػػػػػػػا هػػػػػػػػو رنصػػػػػػػػر حػػػػػػػػ  نارػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذر 

تنت ػػػػػػػ  شػػػػػػؿ اسحػػػػػػػداث نػػػػػػػيف الخػػػػػػػروج مػػػػػػػف السػػػػػػػجف ل.4اسحػػػػػػداث و نػػػػػػػ  هػػػػػػػذر الاخصػػػػػػػياتل
 5.لالدخوؿ رليي، دوف ا رتناط نمشاف معيف،  ما الزمف ن و حا ر  و مستقنؿو 
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 طبيعة التركيب الغوي لشلصية البطل: -

نف المػػػػػػن ج الػػػػػػذ  اختػػػػػػارر نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نػػػػػػ  مرحلتػػػػػػي الجديػػػػػػدة  لزمػػػػػػي خلػػػػػػؽ ل ػػػػػػة 
لحيػػػػػػػاة تختلػػػػػػػؼ رمػػػػػػػا سػػػػػػػنق ا مػػػػػػػف جديػػػػػػػدة، تحمػػػػػػػؿ مفػػػػػػػاهيـ جديػػػػػػػدة، و م ػػػػػػػاميف  خػػػػػػػر  ل

 رمػػػػػاؿ. و نػػػػػد رػػػػػاني نجيػػػػػب محفػػػػػوظ معانػػػػػاة اسننيػػػػػا  نػػػػػ  خلػػػػػؽ هػػػػػذر الل ػػػػػة الجديػػػػػدة رلػػػػػي 
، سنػػػػػي نظػػػػػرة جديػػػػػدة ا تنفصػػػػػؿ رػػػػػف نظرتػػػػػي للعػػػػػالـ و ا نسػػػػػاف، 1ل ػػػػػال  اػػػػػشر لحػػػػػد نػػػػػوؿ

حيػػػػػػث  صػػػػػػنحت رمػػػػػػزا ا تعنيػػػػػػرا، و ل ػػػػػػذر الل ػػػػػػة ميػػػػػػزات تمثػػػػػػؿ طنيعت ػػػػػػا و تحػػػػػػدد وظيفت ػػػػػػا 
 خصية النطؿ.ننا  االترشينية ن  

 وظيفة الحدث في البناء التركيبي البطل:-

الحػػػػػػدث الرواطػػػػػػ  م ػػػػػػـ نػػػػػػ  ترشيػػػػػػب نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ للاخصػػػػػػية الرطيسػػػػػػية، و ذلػػػػػػؾ 
سف النعػػػػػد الػػػػػوظيف  ل ػػػػػذر الاخصػػػػػية هػػػػػو العنصػػػػػر الناػػػػػط نػػػػػ  نيجػػػػػاد المعنػػػػػي الرمػػػػػز  و 

النطػػػػػؿ. الػػػػػدال  ل ػػػػػا. نالحػػػػػدث الرواطػػػػػ  نػػػػػ  هػػػػػذر المرحلػػػػػة ترشيػػػػػب مرشػػػػػز داخػػػػػؿ اخصػػػػػية 
و نذا شػػػػػػػاف نيػػػػػػػاـ الحػػػػػػػدث رلػػػػػػػي وجػػػػػػػود الفعػػػػػػػؿ ورد الفعػػػػػػػؿ،    تػػػػػػػوثير و تػػػػػػػوثر نػػػػػػػ  توليػػػػػػػد 
المعنػػػػػػي اسدنػػػػػػ  الػػػػػػذ  يمثػػػػػػؿ لػػػػػػب العمػػػػػػؿ الفنػػػػػػ  الػػػػػػداخل ، نػػػػػػمف تلقينػػػػػػا لػػػػػػذلؾ الفعػػػػػػؿ ورد 
الفعػػػػؿ الػػػػدرامييف يػػػػتـ نػػػػ  هػػػػذر المرحلػػػػة داخػػػػؿ مجػػػػر  الػػػػور  و ال ورػػػػ  ل ػػػػذر الاخصػػػػية 

شػػػػػػاف و الزمػػػػػػاف حيػػػػػػث ينػػػػػػتظـ رالم ػػػػػػا الرواطػػػػػػ  نظػػػػػػاـ خػػػػػػارج نظػػػػػػاـ الحػػػػػػدث و وناطعيػػػػػػة الم
آخػػػػػر يت ػػػػػمف نػػػػػ  ترشينتػػػػػي العنصػػػػػر الفلسػػػػػف  الرمػػػػػز ، و يشػػػػػوف ذلػػػػػؾ رػػػػػف طريػػػػػؽ تمشػػػػػف 

المتميػػػػػز مػػػػػف اسػػػػػتخداـ الل ػػػػػة نطريقػػػػػة دراميػػػػػة مشثفػػػػػة يرشػػػػػز ني ػػػػػا شػػػػػؿ اػػػػػ   نػػػػػ   لمحفػػػػػوظل
مجػػػػػر  اػػػػػعور و ااػػػػػعور لاخصػػػػػيتي الرطيسػػػػػية، رلػػػػػي مػػػػػدار يفقػػػػػد نيػػػػػي التسلسػػػػػؿ الرواطػػػػػ  

التسلسػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػداخل  لمعطيػػػػػػػػات الػػػػػػػػذهف و  للحػػػػػػػػدث  هميتػػػػػػػػي، و يسػػػػػػػػلؾ وصػػػػػػػػفا آخػػػػػػػػر هػػػػػػػػول
 2لالور  و ال ور .

هػػػػػػذا المجػػػػػػر  الاػػػػػػعور  الػػػػػػذ  يعتنػػػػػػر ل النػػػػػػ رة التػػػػػػ  رصػػػػػػد مػػػػػػف خ ل ػػػػػػا الم لػػػػػػؼ 
معطيػػػػػػات الروايػػػػػػة شل ػػػػػػا، نذ تجمػػػػػػ  ني ػػػػػػا خ صػػػػػػة اسسػػػػػػلوب الفنػػػػػػ  الػػػػػػذ  شرسػػػػػػي نجيػػػػػػب 
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الروايػػػػػػػػة شل ػػػػػػػػا ا تشمػػػػػػػػف نػػػػػػػػ  تسلسػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػدث محفػػػػػػػػوظ سدا  هػػػػػػػػذر المعطيػػػػػػػػات، نقيمػػػػػػػػة 
التػػػػػاريخ  و ننمػػػػػا نػػػػػ  تلػػػػػؾ الخلفيػػػػػة الذهنيػػػػػة و الاػػػػػعورية التػػػػػ  تجعػػػػػؿ ل ػػػػػذا الحػػػػػدث معنػػػػػي 

 .مت منا ن  السياؽ العاـ للروايةل

النعػػػػػد الرمػػػػػز   لو ممػػػػػا يجعػػػػػؿ نيمػػػػػة الحػػػػػدث نػػػػػ  روايػػػػػات هػػػػػذر المرحلػػػػػة نليلػػػػػة هػػػػػو
مػػػػػػػف  هػػػػػػػـ مػػػػػػػا اختصػػػػػػػت نػػػػػػػي و هػػػػػػػذا ،1لالػػػػػػػذ  تػػػػػػػوح  نػػػػػػػي هػػػػػػػذر الاخصػػػػػػػيات مػػػػػػػف داات

 روايات المرحلة الفلسفية، و ما انفرد ني النطؿ ن  هذر المرحلة رف  يرها.
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 ت:بطا ة فنية الشحا

 :تفاصيل العمل

 . ملخص القصة:1

، محػػػػػػػػام  رػػػػػػػػيش مػػػػػػػػ  زوجتػػػػػػػػي لرمػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػزاو لتػػػػػػػػدور  حػػػػػػػػداث القصػػػػػػػػة حػػػػػػػػوؿ 
العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اسنشػػػػػػػػار رػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػاة و  لرمػػػػػػػػرل، تػػػػػػػػراود لجميلػػػػػػػػة، و نثينػػػػػػػػةلاننتي مػػػػػػػػالو زينبل

للخػػػػػػروج مػػػػػػف حالػػػػػػة ااشتطػػػػػػاب نا  ن ػػػػػػا  لا سػػػػػػشندريةلالوجػػػػػػود، و نعػػػػػػد مر ػػػػػػي يسػػػػػػانر نلػػػػػػي 
لديػػػػػي نعػػػػػد رودتػػػػػي، تت يػػػػػر توج اتػػػػػي نعػػػػػد العػػػػػودة و يصػػػػػن  مػػػػػف مرتػػػػػاد  الم هػػػػػ  الليليػػػػػة، 

و العديػػػػػػد مػػػػػػف النسػػػػػػا  نعػػػػػػدها، تت يػػػػػػر حياتػػػػػػي مػػػػػػرة  لمرجريػػػػػػتلشمػػػػػػا يتعػػػػػػرؼ رلػػػػػػي الم نيػػػػػػة 
 ر  نحو العزلة و التصوؼ و نرا ة القراف. خ

 . نوع العمؿ: نيلـ2
 .1973ا سطس  20. تصنيؼ العرض: مصر 3
 . الل ة: العرنية.4
 . نلد ا نتاج: مصر.5
 . هؿ العمؿ ملوف: نعـ.6
 .لمخرجل حمد السنعاو  لمخرجل. نخراج: حساـ الديف مصطفي 7
 .لنصة و سيناريو و حوارل حمد رناس صال لروايةل. توليؼ: نجيب محفوظ 8
. طػػػػػػػانـ العمػػػػػػػؿ: محمػػػػػػػود مرسػػػػػػػ  اػػػػػػػويشار  حمػػػػػػػد مظ ػػػػػػػر نيللػػػػػػػ  مػػػػػػػريـ نخػػػػػػػر الػػػػػػػديف حنينػػػػػػػة 9
 .لج ديسل
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 :مملص الرواية

، و  ثنتػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػ  اسخػػػػػػػػػر  مقػػػػػػػػػدرة نجيػػػػػػػػػب 1965صػػػػػػػػػدرت روايػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػحاذ سػػػػػػػػػنة 
لندايػػػػػة محفػػػػػوظ الفاطقػػػػػة رلػػػػػي تطػػػػػوير  دواتػػػػػي، داطمػػػػػا دوف  ف يتقيػػػػػد نقالػػػػػب معػػػػػيف. ننالنسػػػػػنة 

الاػػػػػػػحاذ نػػػػػػػد وظػػػػػػػؼ الرمػػػػػػػوز الدالػػػػػػػة رلػػػػػػػي الجمػػػػػػػادات و اسحيػػػػػػػا   نػػػػػػػراز انعشاسػػػػػػػ ا رلػػػػػػػي 
 .نفسية النطؿ

عمر الحمػػػػػػزاو  نطػػػػػػؿ ثػػػػػػور  آمػػػػػػف ناااػػػػػػتراشية و رمػػػػػػؿ مػػػػػػف نػػػػػػد  روايػػػػػػة الاػػػػػػحاذلنت
 جل ػػػػا و لشنػػػػي انلػػػػت مػػػػف يػػػػد الجػػػػ د نػػػػىثر السػػػػ مة و تحػػػػوؿ مػػػػف ثػػػػور  نلػػػػي نورجػػػػواز  و 

نلػػػػػػي مرحلػػػػػػة خطيػػػػػػرة مػػػػػػف الجمػػػػػػود، درػػػػػػت طنينػػػػػػي نلػػػػػػي صػػػػػػار يشتنػػػػػػز المػػػػػػاؿ حتػػػػػػي وصػػػػػػؿ 
ارتنػػػػػار مر ػػػػػي مر ػػػػػا نورجوازيػػػػػا.و المسػػػػػولة خطيػػػػػرة ماطػػػػػة نػػػػػ  الماطػػػػػة، ا  ريػػػػػد  ف  نشػػػػػر 

و تحػػػػػػػوؿ مر ػػػػػػػي النورجػػػػػػػواز  نلػػػػػػػي  زمػػػػػػػة 1 و اتحػػػػػػػرؾ، شػػػػػػػؿ اػػػػػػػ   يتمػػػػػػػزؽ و يمػػػػػػػوت...ل
موسػػػػػاة تصػػػػػوؼ. نػػػػػؿ نػػػػػؿ تحػػػػػوؿ الثػػػػور  المػػػػػاد  نلػػػػػي متمػػػػػرد ميتػػػػػانيزيق  يػػػػػر  شػػػػػؿ و نشريػػػػة 

 ا   حتي ما يي الثور . شؿ

رثمػػػػػػػاف خليػػػػػػػؿ نمػػػػػػػوذج الثػػػػػػػور  المخلػػػػػػػص، و لشػػػػػػػف الثػػػػػػػور  التقليػػػػػػػد  الػػػػػػػذ  يػػػػػػػ مف 
نونػػػػي امػػػػا  ف تػػػػتـ الثػػػػورة رلػػػػي يديػػػػي  و ا ثػػػػورة. و هػػػػو نػػػػر ـ جمػػػػودر الفشػػػػر  ثػػػػور  مخلػػػػص 
و نػػػػػ  لػػػػػـ يعتػػػػػرؼ رلػػػػػي رنانػػػػػي السػػػػػانقيف. و نف ػػػػػؿ سػػػػػشوتي نعػػػػػـ ا خػػػػػروف نحيػػػػػاة ر ػػػػػدة، 

و مصػػػػطفي المنيػػػػاو  الػػػػذ  تنشػػػػر سصػػػػوؿ الفػػػػف و تفػػػػرغ للنيػػػػ   مػػػػف  مثػػػػاؿ رمػػػػر الحمػػػػزاو 
سج ػػػػػزة اارػػػػػ ـ، الصػػػػػحؼ و ا ذارػػػػػة و التلفزيػػػػػوف.  و شمػػػػػا يقػػػػػوؿ لنػػػػػررت ننػػػػػذ الفػػػػػف نقػػػػػوة 
مذهلػػػػػػةو هػػػػػػا  نػػػػػػا  نيػػػػػػ  اللػػػػػػب و الفاػػػػػػار رػػػػػػف طريقالصػػػػػػحؼ و ا ذارػػػػػػة و التلفزيػػػػػػوف رلػػػػػػي 

لشنػػػػػ   تسػػػػػا ؿ:لما و ، 2حػػػػػيف تػػػػػن ض انػػػػػت نمػػػػػة مػػػػػف نمػػػػػـ المحامػػػػػاة نػػػػػ  ميػػػػػداف اازهػػػػػارل
دامػػػػػت الدولػػػػػة تحت ػػػػػف المنػػػػػاد  التقدميػػػػػة و تطنق ػػػػػا  لػػػػػيس مػػػػػف الحشمػػػػػة  ف ن ػػػػػتـ نورمالنػػػػػا 

 3الخاصة؟ل

                                                           
 .9ص  ،الاحاذ -1

 .22ص  ،نيروت، ؿمد ، م  نجيب محفوظ، دار الجي حمد مح رطية،-2

 .111ص  المرج  نفسي،-3



الفلسفية والرواية محفوظ نجيب                                  الثالث الفصؿ  
 

90 
 

...لػػػػـ تعػػػػد لػػػػ  ر نػػػػة ليعػػػػود رثمػػػػاف خليػػػػؿ مػػػػف السػػػػجف ويجػػػػد صػػػػديقي رمػػػػر، يقػػػػوؿ:
نػػػػػ  العمػػػػػؿ رلػػػػػي ا طػػػػػ ؽ، ترشتػػػػػي للمحػػػػػام  المسػػػػػارد نػػػػػ  مشتنػػػػػ  و شػػػػػؿ الق ػػػػػايا رنػػػػػد  

و شثيػػػػػػرا مػػػػػػا   ػػػػػػيؽ نالػػػػػػدنيا، نالنػػػػػػاس، ناسسػػػػػػرة نفسػػػػػػ ا، نمنتنعػػػػػػت ل،1لت جػػػػػػؿ منػػػػػػذ اػػػػػػ ر...
 .2لنوف الحاؿ  خطر مف  ف  سشت رني

شػػػػػػاف رمػػػػػػر يتحسػػػػػػس ما ػػػػػػيي الثػػػػػػور  نػػػػػػ  رثمػػػػػػاف و ما ػػػػػػيي الفنػػػػػػ  نػػػػػػ  صػػػػػػديقي 
حيػػػػث شػػػػاف هػػػػ ا  الث ثػػػػة نػػػػ  السػػػػناؽ متعاهػػػػديف رلػػػػي ت ييػػػػر العػػػػالـ  لمصػػػػطفي المينػػػػاو ل

يػػػػػػػروا نا  نفسػػػػػػػ ـ نعثمػػػػػػػاف نالسػػػػػػػجف نعػػػػػػػد  وؿ رمػػػػػػػؿ نمنػػػػػػػاد  اااػػػػػػػتراشية، و لشػػػػػػػن ـ لػػػػػػػـ ي 
نرهػػػػػػان  ل ػػػػػػـ. و رمػػػػػػر صػػػػػػار محاميػػػػػػا،  مػػػػػػا مصػػػػػػطفي نننػػػػػػذ الفػػػػػػف الػػػػػػذ  شػػػػػػاف يحلػػػػػػـ نػػػػػػي. 
و صػػػػػػن   شػػػػػػؿ مػػػػػػف رثمػػػػػػاف و مصػػػػػػطفي ال ػػػػػػمير المعػػػػػػذب لعمػػػػػػر، و يػػػػػػزداد هػػػػػػذا العػػػػػػذاب 
نػػػػػانتراب مورػػػػػد خػػػػػروج رثمػػػػػاف مػػػػػف سػػػػػجني و هػػػػػذا مػػػػػا  د  نلػػػػػي ت ػػػػػارؼ نحسػػػػػاس رمػػػػػر 

حلػػػػػة تسػػػػػوؿ الناػػػػػوة نػػػػػ  الم هػػػػػ  الليليػػػػػة حػػػػػيف ر   وج ػػػػػا جمػػػػػي   حػػػػػس نمر ػػػػػي. و تنػػػػػد  ر 
نناػػػػوة  حيػػػػت الشػػػػاطف الميػػػػت و آمػػػػف حين ػػػػا  ف الناػػػػوة هػػػػ  مطلنػػػػي، نيتػػػػردد رلػػػػي الم هػػػػ  

لشػػػػػف يشتاػػػػػػؼ لوردةل، ثػػػػػـ الرانصػػػػػػة لر ريػػػػػتلشنػػػػػوع لعػػػػػ ج حالتػػػػػػي، نيتعػػػػػرؼ رلػػػػػي الم نيػػػػػػة 
 الصحرا .نعد ذلؾ  ف المرض يعاودر نلي  ف خرج مرة. وحيدا نلي 

نػػػػر ـ مػػػػف  ف هػػػػذر اللحظػػػػة لػػػػـ تػػػػدـ نا ثواف،نقػػػػد شانػػػػت شانيػػػػة لتن ػػػػرر و تجعلػػػػي يتخػػػػذ نػػػػرارا 
ن اطيػػػػػػا نػػػػػػ  هجػػػػػػراف العمػػػػػػؿ و اسسػػػػػػرة و شػػػػػػؿ الػػػػػػدنيا ناحثػػػػػػا رػػػػػػف سػػػػػػر الوجػػػػػػود و نػػػػػػ  هػػػػػػذر 
اسثنػػػػػا  و ػػػػػعت زوجتػػػػػي زينػػػػػب مولػػػػػودا جديػػػػػدا و هػػػػػذر المقانلػػػػػة ت شػػػػػد رقػػػػػـ الطريػػػػػؽ الػػػػػذ  

 سلشي رمر.

رنػػػػػدما لف  ف صػػػػػديقي ينحػػػػػث رػػػػػف معنػػػػػي لوجػػػػػودر رد رليػػػػػي نػػػػػاط :رنػػػػػدما رلػػػػػـ رثمػػػػػا
 .3لنع  مس وليتنا حياؿ الم ييف نمننا انجد معني للنحث رف معني ذواتنا

تنت ػػػػ  الروايػػػػة نػػػػوف يػػػػوت  رثمػػػػاف نلػػػػي  رمػػػػر نػػػػارا مػػػػف رجػػػػاؿ الاػػػػرطة. نعػػػػد  ف تػػػػزوج مػػػػف 
وسػػػػػ  نلػػػػػي رمػػػػػر نثينػػػػػة تجسػػػػػيدا للقػػػػػا  المتجػػػػػدد نػػػػػيف الن ػػػػػاؿ و الاػػػػػعر. و جػػػػػا  رثمػػػػػاف مت
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نػػػػوف يعػػػػود سسػػػػرتي و يعتنػػػػ  ن ػػػػا و نػػػػالجنيف الػػػػذ  نػػػػ  نطػػػػف نثينػػػػة لشػػػػف رمػػػػر يػػػػرنض نقػػػػوة 
و يودرػػػػي رثمػػػػاف نػػػػ   سػػػػؼ اػػػػديد لشػػػػف سػػػػػرراف مػػػػا يعػػػػود حػػػػيف لحػػػػؽ نػػػػي رجػػػػاؿ الاػػػػػرطة 

 .1لالمقاومة ا جدو  و ا معني ل ا ليوج وف نلي رثماف الش ـ:و 

 ا لالصػػػػػوت ثانيػػػػػة سػػػػػلـ نفسػػػػػشيا رثمػػػػػاف، ثػػػػػـ يرتفػػػػػ  2لشػػػػػؿ اػػػػػ   لػػػػػي معنػػػػػيلنيتمػػػػػتـ رمػػػػػر:
ا اػػػػػػػػ   نػػػػػػػػ  الوجػػػػػػػػود ل، نيػػػػػػػػرد رمػػػػػػػػر نجػػػػػػػػواب اسرمػػػػػػػػي:3لتػػػػػػػػر   ف    مقاومػػػػػػػػة رنػػػػػػػػث؟

 .4لرنث

يصػػػػػاب رمػػػػػر الحمػػػػػزاو  نرصاصػػػػػة تفقػػػػػدر وريػػػػػي و نػػػػػ  سػػػػػيارة الاػػػػػرطة ظػػػػػؿ رمػػػػػر 
تػػػػر  مػػػػاذا يعنػػػػ  هػػػػذا الحلػػػػـ؟.....و متػػػػي تختفػػػػ   ح مػػػػ  مػػػػف الػػػػدنيا ليظػػػػف  نػػػػي نػػػػ  حلػػػػـ :

 .5لير  وج ي؟  لـ ي جر الدنيا مف  جلي؟و مف ني ا؟ متي 

مػػػػػف خػػػػػػ ؿ نحساسػػػػػي نػػػػػػولـ جرحػػػػػي  درؾ  نػػػػػػي يعػػػػػػيش الحقيقػػػػػة و ليسػػػػػػت اسحػػػػػ ـ، ثػػػػػػـ وجػػػػػػد 
و هػػػػذر العنػػػػارة لاف تشػػػػف تريػػػػدن  حقػػػػا نلمػػػػا هجرتنػػػػ ؟لنفسػػػػي يحػػػػاوؿ تػػػػذشر نيػػػػت مػػػػف الاػػػػعر 

هػػػػػ  جػػػػػواب  شثػػػػػر من ػػػػػا استفسػػػػػارا، نليسػػػػػت الطريػػػػػؽ نلػػػػػي ا  ن جػػػػػر العػػػػػالـ، و رمػػػػػر هجػػػػػر 
 العالـ نعدما مات ن  نلني الاعر و الن اؿ و الرب معا.
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 ":الشحاذ"صورة البطل في رواية 

ا جػػػػػػداؿ نػػػػػػ   ف  دب نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ الرواطػػػػػػ  هػػػػػػو ظػػػػػػاهرة  دنيػػػػػػة متميػػػػػػزة نػػػػػػذات ا، 
و مػػػػػا يميزهػػػػػا رمػػػػػؽ و اػػػػػموؿ النظػػػػػرة الفنيػػػػػة و الفشريػػػػػة، و مػػػػػف  هػػػػػـ اسمػػػػػور نػػػػػ  القالػػػػػب 
الرواطػػػػػ  رنػػػػػد نجيػػػػػب محفػػػػػوظ ننػػػػػا ر للاخصػػػػػية الرواطيػػػػػة، و خاصػػػػػة اخصػػػػػية النطػػػػػؿ و مػػػػػا 

 ا و  حػػػػػػداث ا و حيزهػػػػػػا المشػػػػػػان  هػػػػػػو  ف شػػػػػػؿ مػػػػػػف اخصػػػػػػيات لالاػػػػػػحاذليلفػػػػػػت ا نتنػػػػػػار نػػػػػػ  
الزمػػػػػان  ينػػػػػدو رمػػػػػوزا مرشنػػػػػة تصػػػػػب شل ػػػػػا نػػػػػ  محػػػػػور رػػػػػاـ متمػػػػػث  نػػػػػ  تمػػػػػزؽ و  ػػػػػياع و 

النطػػػػػػؿ، نتيجػػػػػػػة لوجػػػػػػود تنػػػػػػػانض نػػػػػػيف مػػػػػػػا هػػػػػػو شػػػػػػػاطف و مػػػػػػا ينن ػػػػػػػ   ف يشػػػػػػوف نػػػػػػػ  شيػػػػػػػاف 
نف النحػػػػػث نفسػػػػػي الػػػػػذ  يحتمػػػػػؿ الجديػػػػػد مػػػػػ  لاخصػػػػػيةالنطؿ و ننيتػػػػػي، يقػػػػػوؿ  ػػػػػال  اػػػػػشر  

هػػػػػػو الطريؽ،وهػػػػػػو ال ايػػػػػػة، و ا اػػػػػػؾ  ف  ػػػػػػراوة الصػػػػػػراع نػػػػػػيف  شػػػػػػؿ نفػػػػػػس يػػػػػػرددر اانسػػػػػػاف
مػػػػػػا هػػػػػػو شػػػػػػاطف و مػػػػػػاهو محتمػػػػػػؿ  ف يشػػػػػػوف، نػػػػػػيف المعرنػػػػػػة نالما ػػػػػػ  و الج ػػػػػػؿ نالمسػػػػػػتقنؿ 

 .1له  محور الننا  الرواط  ن   دب نجيب محفوظ الجديد

يقػػػػػـو رلػػػػػي نفػػػػػس الخصػػػػػاطص الفنيػػػػػة التػػػػػ  تمثػػػػػؿ  لالاػػػػػحاذلننػػػػػا  النطػػػػػؿ نػػػػػ  روايػػػػػة 
رنػػػػد محفػػػػوظ نجيػػػػب نػػػػ  شػػػػؿ روايػػػػات هػػػػذر المرحلػػػػة .و  هػػػػـ مػػػػا امتػػػػاز نػػػػي  التقنيػػػػة الرواطيػػػػة

الحػػػػػدث، المشػػػػػاف، الزمػػػػػاف، ل-هػػػػػو ترشيػػػػػز شػػػػؿ الوحػػػػػدات الرواطيػػػػػة لالاػػػػػحاذلننػػػػا  النطػػػػػؿ نػػػػػ  
 2.لالحمزاو لن  الور  الداخل  لاخصية ل -لالاخصيات الثانوية

 د  ن ػػػػػػذا يفتقػػػػػػد ا حسػػػػػػاس نالحػػػػػػدث التقليػػػػػػد  الػػػػػػذ  يقػػػػػػـو رلػػػػػػي ندايػػػػػػة محػػػػػػددة تػػػػػػ
نػػػػػػدورها نلػػػػػػي ن ايػػػػػػة محػػػػػػددة، الاخصػػػػػػية هنػػػػػػا تولػػػػػػد دنعػػػػػػة واحػػػػػػدة نارتنارهػػػػػػا معنػػػػػػي رمزيػػػػػػا 
يشػػػػػػررر الفنػػػػػػاف نواسػػػػػػطة ولوجػػػػػػي نلػػػػػػي العػػػػػػالـ الػػػػػػداخل  للاخصػػػػػػية، و اخراجػػػػػػي مػػػػػػف مجػػػػػػاؿ 

 الفشرة المجردة نلي مجاؿ التجرنة الحسية.

رلػػػػػي حػػػػػد تعنيػػػػػر –نروحػػػػػي القلقػػػػػة  و سػػػػػيطرة جرثومػػػػػة القلػػػػػؽ ليمتػػػػػاز نطػػػػػؿ الاػػػػػحاذ 
، لػػػػػػػذلؾ يحػػػػػػػس النطػػػػػػػؿ نال ػػػػػػػياع نيتعػػػػػػػارض مػػػػػػػ  3لرلػػػػػػػي نفػػػػػػػس النطػػػػػػػؿ -رجػػػػػػػا  النقػػػػػػػاش

                                                           
 .375ص  ،دراسة ن   دب نجيب محفوظ ،المنتم  ، ال ،اشر  -1

 .271 ،ننا  الاخصيات الرطيسية ن  روايات نجيب محفوظ ،رثمافندر ، -2

 .205ص ، دنا  معاصروف ،رجا  ، النقاش  -3



الفلسفية والرواية محفوظ نجيب                                  الثالث الفصؿ  
 

93 
 

المتمثػػػػػؿ نػػػػػ   لالاخصػػػػػيات المحيطػػػػػة نػػػػػي. و يظ ػػػػػر هػػػػػذا منػػػػػذ  ف تجلػػػػػت  رػػػػػراض المػػػػػرض
، ونػػػػػد مػػػػػػر رمػػػػػر الحمػػػػػزاو  نمراحػػػػػػؿ 1لخمػػػػػود  ريػػػػػب ماتػػػػػت معػػػػػػي الر نػػػػػة نػػػػػ  شػػػػػػؿ اػػػػػ  

 ه :

 و منا  ، و ااررا. مرحلة اااتراشية: شاف ن  نداية حياتي ااتراشيا متطرنا،-

 مرحلة الثرا : انتقؿ نلي حياة مترنة ناجحة، صار محاميا شنيرا.-

مرحلػػػػة ا ن مػػػػاس نػػػػ  اللػػػػذات: نعػػػػد احساسػػػػي نػػػػالمرض اتجػػػػي نلػػػػي تسػػػػوؿ الناػػػػوة انتػػػػدا ا -
 مف الم ه  الليلية.

 مرحلة ندراؾ اليقيف: ن  هذر المرحلة راد نلي الدنيا نعد  ف هجرها.-

فػػػػػوظ نطلػػػػػي نػػػػػ  هػػػػػذر الروايػػػػػة مػػػػػف هػػػػػذر الجوانػػػػػب، و رشػػػػػز رلي ػػػػػا نػػػػػ  نػػػػػد تنػػػػػاوؿ نجيػػػػػب مح
نمػػػػو الحػػػػدث و تطػػػػورر، و هػػػػذا مػػػػا يت ػػػػ  لنػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ الصػػػػور المتعػػػػددة التػػػػ  تميػػػػز ن ػػػػا 

 النطؿ ن  هذر الرواية، و الت  تتمثؿ ن :

 عمر الحمزاوي بين القبول والرفض:-1

فلسػػػػػػػػػػػف ، نػػػػػػػػػػػالتفرد الصػػػػػػػػػػػون  المصػػػػػػػػػػػحوب نالتجريػػػػػػػػػػػد ال لرمػػػػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػػػػزاو لتميػػػػػػػػػػػز 
ترمػػػػز نلػػػػي مسػػػػيرة  لالاػػػػحاذلللوصػػػػوؿ نلػػػػي المطلػػػػؽ، و هػػػػذا مػػػػا يعنػػػػر رنػػػػي رنػػػػواف الروايػػػػة 

هػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػاف  و نػػػػػػػ  رحلتػػػػػػػي نػػػػػػػ  التسػػػػػػػوؿ الناػػػػػػػوة، و ا تتصػػػػػػػور رحلػػػػػػػة دوف رقنػػػػػػػات و 
طريقػػػػػا دوف  اػػػػػواؾ م مػػػػػا شػػػػػاف ال ػػػػػدؼ و هػػػػػذا مػػػػػا  وجػػػػػب المقاومػػػػػة شمنػػػػػرر لنقػػػػػا  النطػػػػػؿ 

 ن  مواصلة مسيرتي.

حيػػػػدا منػػػػذ  ف  صػػػػيب نمر ػػػػي الػػػػوهم . حيػػػػث تنػػػػرز نرديتػػػػي منػػػػذ لقػػػػ  رمػػػػر نفسػػػػي و 
 مػػػػػا رػػػػػف نطلػػػػػي الوحيػػػػػد نحجػػػػػرة ا نتظػػػػػار ن ػػػػػو ،ل وؿ ماػػػػػ د نػػػػػ  الروايػػػػػة يقػػػػػوؿ ننيػػػػػؿ را ب

...  .2لا نساف الذ  خلؽ وحيدا منتظرا مصيرر المحتـو

                                                           
 .53ص ،1980 ،2ط،نيروت  ،ا  ن  رحلة نجيب محفوظ الرمزية ،جورج،طرانيا  -1

 .274ص ، 1967، دار الشتاب للطنارة والنار القاهرة ، ن ية الاشؿ الفن  رند نجيب محفوظ ،ننيؿ،را ب -2
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...انػػػػػف الموظػػػػػؼ لحتػػػػػي نالنسػػػػػنة سصػػػػػلي نػػػػػمف نجيػػػػػب محفػػػػػوظ لػػػػػـ يػػػػػذشر اػػػػػيطا سػػػػػو   نػػػػػي:
سلسػػػػػػلة طويلػػػػػػة مػػػػػػف آناطػػػػػػي و  جػػػػػػدادر ت ػػػػػػرات  نػػػػػػدام ا مػػػػػػف معانػػػػػػدة اسرض الصػػػػػػ ير ...و 

 .1لثـ تسانوا مف ا ريا 

رنػػػػػدما  صػػػػػر رمػػػػػر رلػػػػػي ا سػػػػػتمرار نػػػػػ  طريقػػػػػي نلػػػػػي العزلػػػػػة شػػػػػاف يحػػػػػس نقطيعػػػػػة 
و تنػػػػػػػػرز نمػػػػػػػػة  2لا سػػػػػػػػنيؿ للتفػػػػػػػػاهـ نيمػػػػػػػػا نيننػػػػػػػػا لنػػػػػػػػيف العػػػػػػػػالـ يخاطػػػػػػػػب صػػػػػػػػديقيي:و نينػػػػػػػػي 

رنػػػػػػد انت اطػػػػػػي نلػػػػػػي العزلػػػػػػة رػػػػػػف الػػػػػػدنيا حػػػػػػيف  خفػػػػػػؽ نػػػػػػ  شػػػػػػؿ  لالحمػػػػػػزاو لالتصػػػػػػوير لتفػػػػػػرد 
 الطرؽ الت  توصلي نلي ناوة اليقيف.

الحمػػػػػػػزاو  تنشػػػػػػػر لما ػػػػػػػيي الثػػػػػػػور  و الاػػػػػػػعر  معتنػػػػػػػرا  ف ر ػػػػػػػد الاػػػػػػػعر لحيػػػػػػػث  ف 
نػػػػد ذهػػػػب مػػػػ  رنػػػػث الطفولػػػػة.  مػػػػا مصػػػػطفي ناسػػػػتندؿ الفػػػػف نػػػػالت ريج، و  مػػػػا رثمػػػػاف نقػػػػد 

نػػػػػيف الفشػػػػػر و  لول3رمػػػػػر و المتمثلػػػػػة نػػػػػ  الفشػػػػػر.مثػػػػػؿ الطنقػػػػػة القديمػػػػػة التػػػػػ  ينتمػػػػػ  نلي ػػػػػا 
و ، نعثمػػػػػاف هػػػػػو النصػػػػػؼ الثػػػػػاني4لالوانػػػػػ  تػػػػػدور رحػػػػػي الصػػػػػراع اسلػػػػػيـ نػػػػػيف رمػػػػػر و رثمػػػػػاف

يت ػػػػػ  لنػػػػػا هػػػػػذا  شثػػػػػر نزواجػػػػػي مػػػػػف نثينػػػػػة التػػػػػ  حملػػػػػت منػػػػػي جنينػػػػػا و الػػػػػذ  يػػػػػرنط نػػػػػيف و 
لشػػػػػػػف شػػػػػػػؿ مػػػػػػػف رمػػػػػػػػر و  ،5لو لشننػػػػػػػا نصػػػػػػػفاف متشػػػػػػػام فلرمػػػػػػػر، يقػػػػػػػوؿ رثمػػػػػػػافو رثمػػػػػػػاف 

 صػػػػػػنحا ران ػػػػػػيف ل ػػػػػػذا الما ػػػػػػ ، نػػػػػػاؿ مصػػػػػػطفي لعثمػػػػػػاف رنػػػػػػد خروجػػػػػػي مػػػػػػف مصػػػػػػطفي 
.نارتنػػػػػػار  ف رثمػػػػػػاف هػػػػػػو الجانػػػػػػب 6ل... ف مونفنػػػػػػا القػػػػػػديـ لػػػػػػـ يعػػػػػػد  ػػػػػػرورة حتميػػػػػػةلالسػػػػػػجف

ا نسػػػػػػػػاف نمػػػػػػػػا  ف يشػػػػػػػػوف لن ػػػػػػػػو يعتنػػػػػػػػر نفسػػػػػػػػي ممػػػػػػػػث  للم يػػػػػػػػيف  لالحمػػػػػػػػزاو لالحػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف 
 .7لا نسانية جمعا  و نما  ف يشوف اا  

                                                           
 .28الاحاذ. ص   -1

 .194ص  الاحاذ ، -2

 .45/46/47ص ،دراسة ن  روايات نجيب محفوظ الذهنية ،مصطفي، التوات  -3

 .400ص  ػ،المنتم  ن   دب نجيب محفوظ ، ال  ، اشر   -4

 .162ص الاحاذ، -5

 .178ص  الاحاذ ، -6

 .178ص  الاحاذ ، -7
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 لػػػػـ تفطنػػػػ  نعػػػػد لنػػػػ  نحثػػػػي رػػػػف سػػػػر الوجػػػػود يقػػػػوؿ رمػػػػر  ننتػػػػي نثينػػػػة تػػػػ ـز الوحػػػػدة رمػػػػر 
 .1لنلي  نن   صـ

ولػػػػػيس الخػػػػػ   نػػػػػ  –لػػػػػـ تشػػػػػف العزلػػػػػة هػػػػػ  الحػػػػػؿ و يعنػػػػػ  نالعزلػػػػػة الخػػػػػ   الروحػػػػػ  
منػػػػػػذ  ف مػػػػػػات نػػػػػػ  نلنػػػػػػي الاػػػػػػعر و الن ػػػػػػاؿ و ا لػػػػػػي معػػػػػػا نشػػػػػػاف رليػػػػػػي  ف ا ل -الصػػػػػػحرا 

 .2لصيا ة الحياةي جر العالـ نؿ  ف ينتم  نليي و  ف ياارؾ ن  

 عمر الحمزاوي والصراع:-2

، نػػػػػاؿ لػػػػػي 3نػػػػػ  ندايػػػػػة الروايػػػػػة نطػػػػػ  نويػػػػػا ا ػػػػػعؼ نيػػػػػي لرمػػػػػر الحمػػػػػزاو ليظ ػػػػػر 
و لشنػػػػػػؾ رمػػػػػػ ؽ نشػػػػػػؿ معنػػػػػػي الشلمػػػػػػة، شنػػػػػػت طػػػػػػوي  جػػػػػػدا و نػػػػػػاامت   صػػػػػػرت لالطنيػػػػػػب:
لشػػػػػػف سػػػػػػرراف مػػػػػػا نهتػػػػػػزت هػػػػػػذر الصػػػػػػورة و وهنػػػػػػت هػػػػػػذر القػػػػػػوة نندايػػػػػػة الموسػػػػػػاة  4لرم نػػػػػػا

 المتمثلة ن  المرض.

تننػػػػػػػػ  موسػػػػػػػػاة الحمػػػػػػػػزاو  مػػػػػػػػف شرهػػػػػػػػي للما ػػػػػػػػ  و صػػػػػػػػراري المتمثػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػ  محاولػػػػػػػػة 
، و نػػػػػالر ـ مػػػػػف مػػػػػوت هػػػػػذا الما ػػػػػ  منػػػػػذ راػػػػػريف سػػػػػنة نا  ف ا حسػػػػػاس 5الػػػػػتخلص منػػػػػي
ـ اتػػػػػتشلـ نا رلػػػػػي ا اػػػػػتراشية و شنػػػػػت نػػػػػ  اػػػػػنانؾ مػػػػػثل ل، نالػػػػػت لػػػػػي زوجتػػػػػي 6نػػػػػي لػػػػػـ يمػػػػػت

، ونػػػػد تمثػػػػؿ هػػػػذا الما ػػػػ  نػػػػ  اػػػػخص رثمػػػػاف خليػػػػؿ الػػػػذ  شػػػػاف 7لهػػػػ  مازالػػػػت نػػػػ  دمػػػػؾ
يػػػػػػذشرر يما ػػػػػػيي الثػػػػػػور   لهملػػػػػػتلينػػػػػػرز مػػػػػػف اسسػػػػػػوار العاليػػػػػػة شاػػػػػػن  اسب نػػػػػػ  مسػػػػػػرحية 

 ػػػػػػػػاب رثمػػػػػػػػاف دوف  ف يعتػػػػػػػػرؼ. ر ػػػػػػػػـ اسهػػػػػػػػواؿ لػػػػػػػػـ يعتػػػػػػػػرؼ. و ذاب نػػػػػػػػ  لالػػػػػػػػذ  خانػػػػػػػػي
 .8ل نت تمرض مف الترؼ...الظلمات شوف لـ يشف. و 
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الاػػػػعر الػػػػذ  تنشػػػػر لػػػػي لشمػػػػا تمثػػػػؿ ما ػػػػيي الفنػػػػ  نػػػػ  اننتػػػػي نثينػػػػة التػػػػ   صػػػػنحت اػػػػاررة، 
، 1لهػػػػػو ا خػػػػػر مػػػػػ  شثيػػػػػر مػػػػػف الحنػػػػػيف نليػػػػػي نرشيزتػػػػػا هػػػػػذا الما ػػػػػ  همػػػػػا الثػػػػػورة و الاػػػػػعر

الاػػػػػػعر هػػػػػػو حيػػػػػػات  و اف تػػػػػػزاوج اػػػػػػطريف ينجػػػػػػب ن مػػػػػػة تػػػػػػرنص ل ػػػػػػا  جنحػػػػػػة ليقػػػػػػوؿ رمػػػػػػر
و لشػػػػف شػػػػؿ هػػػػذا الما ػػػػ  ولػػػػي، يػػػػذشر الطنيػػػػب الحمػػػػزاو  نعثمػػػػاف نيػػػػرد رليػػػػي  2لالسػػػػموات
ا يحػػػػب الما ػػػػ  لشػػػػف هػػػػذا الما ػػػػ  يصػػػػر رلػػػػي ا ننعػػػػاث و لػػػػـ تشػػػػف ندايػػػػة  لرليػػػػي نونػػػػي

نحسػػػػػػاس رمػػػػػػر نمر ػػػػػػي الػػػػػػوهم  مػػػػػػ  ننتػػػػػػراب مورػػػػػػد خػػػػػػروج رثمػػػػػػاف مػػػػػػف ننيػػػػػػؿ الصػػػػػػدنة، 
ا ػػػػػ  يقظػػػػػة نػػػػػ  ، نشلمػػػػػا ازداد هػػػػػذا الم3لنلشػػػػػوف رثمػػػػػاف خليػػػػػؿ هػػػػػو  ػػػػػميرر الػػػػػذ  يسػػػػػتيقظ

نفسػػػػػػػػػي ازداد رػػػػػػػػػذاب رمػػػػػػػػػر و ا ػػػػػػػػػطراني نلػػػػػػػػػي  ف شػػػػػػػػػرر شػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػ   حولػػػػػػػػػي يرمػػػػػػػػػز نلػػػػػػػػػي 
...المػػػػػاؿ و الزوجػػػػػة التػػػػػ  تػػػػػن ض رمػػػػػزا للننػػػػػؾ و المطػػػػػنى شػػػػػرد نعػػػػػؿ منػػػػػي لعػػػػػذاب لانت ازيتػػػػػي

ال ػػػػػمير  يػػػػػر  نػػػػػي حػػػػػاوؿ  ف يقػػػػػاـو مر ػػػػػي و يتاػػػػػنث نحا ػػػػػرر الػػػػػذ  ننػػػػػار رلػػػػػي حسػػػػػاب 
 .4لالما   المسجوف

 ف اخصػػػػػيات نجيػػػػػب محفػػػػػوظ تخ ػػػػػ  لثناطيػػػػػة متنان ػػػػػة مػػػػػف هػػػػػذا يمشػػػػػف  ف نقػػػػػوؿ 
 النػػػػػػا مػػػػػػا يشػػػػػػوف هػػػػػػذا التنػػػػػػانض نػػػػػػيف  لو نػػػػػػد تجمػػػػػػ  اخصػػػػػػية واحػػػػػػدة نػػػػػػيف متنان ػػػػػػيف و 

الاخصػػػػػػية المحوريػػػػػػة و اخصػػػػػػية منان ػػػػػػة ل ػػػػػػا نػػػػػػ  الم مػػػػػػ  النفسػػػػػػية و الفشريػػػػػػة وسػػػػػػيلة 
ننيػػػػػػػة يعتمػػػػػػػدها الم لػػػػػػػؼ  نقػػػػػػػا  مزيػػػػػػػد مػػػػػػػف ال ػػػػػػػو  رلػػػػػػػي الاخصػػػػػػػية الرطيسػػػػػػػية،و تػػػػػػػونر 

مػػػػػؿ المقنعػػػػػة التػػػػػ  تنػػػػػرز المسػػػػػار الػػػػػذ  اختارتػػػػػي هػػػػػذر الاخصػػػػػية نفعػػػػػؿ ظػػػػػروؼ ذاتيػػػػػة العوا
و مو ػػػػػورية، نػػػػػػد تشػػػػػوف الثناطيػػػػػػة داخليػػػػػػة. نمعنػػػػػي  ف الاخصػػػػػػية تجمػػػػػ  نػػػػػػيف النقطتػػػػػػيف و 

 ل.تتسـ نا زدواجية نيف الناطف و الظاهر

يعػػػػػرض رمػػػػػر نفسػػػػػي رلػػػػػي الطنيػػػػػب و يػػػػػزداد شرهػػػػػا للما ػػػػػ  نػػػػػانتراب مورػػػػػد خػػػػػروج 
شلمػػػػػا شفػػػػػر نػػػػػالثورة شفػػػػػر نالاػػػػػعر  ي ػػػػػا  لمػػػػػز الثػػػػػورة و المدنيػػػػػة الفا ػػػػػلة. ورثمػػػػػاف خليػػػػػؿ ر 

يقػػػػػوؿ رمػػػػػر لمػػػػػاذا ن ػػػػػطرب نذا شػػػػػرر ، 5لنعػػػػػدما لػػػػػـ تعػػػػػد  يػػػػػاـ الج ػػػػػاد نا ذشريػػػػػات محنطػػػػػة
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نلػػػػػػي اسنػػػػػػد مػػػػػػا للاػػػػػػعر و هػػػػػػذا  الموهنػػػػػػة ماتػػػػػػتلاسننػػػػػػا  سػػػػػػيرتنا؟ و يقػػػػػػوؿ رادا رلػػػػػػي نثينػػػػػػة
ا، و ننػػػػػػا  العمػػػػػػارات و الطعػػػػػػاـ الدسػػػػػػـ العػػػػػػرض، و التفشيػػػػػػر الػػػػػػداطب نػػػػػػ  الق ػػػػػػايو و الطولػػػػػػ

 .1للحد المرض

اسػػػػػتيقاظ ما ػػػػػيي الثػػػػػور ، الاػػػػػعر  مػػػػػف حػػػػػيف نلػػػػػي  للشػػػػػف شػػػػػؿ هػػػػػذا لػػػػػـ يمنػػػػػ  مػػػػػف
تتفجػػػػػػر  زمتػػػػػػي رنػػػػػػدما رلػػػػػػـ  ف اننتػػػػػػي تشتػػػػػػب الاػػػػػػعر و هػػػػػػ  رااػػػػػػقة لسػػػػػػر الوجػػػػػػود و 2رلآخػػػػػػ

و  3لهػػػػػػػذا هػػػػػػػو حنينػػػػػػػؾ؟ و يوتيػػػػػػػي الجػػػػػػػواب ال سػػػػػػػ : شمػػػػػػػا  نػػػػػػػي حنينػػػػػػػؾ. لشوني ػػػػػػػا. يسػػػػػػػول ا:
شػػػػػػػاف ا حنيػػػػػػػب ا ف. القلػػػػػػػب لػػػػػػػـ يعػػػػػػػد يفػػػػػػػرز نا ال ػػػػػػػياع و نػػػػػػػيف النجػػػػػػػـو يحػػػػػػػاور نفسػػػػػػػي ل
 .4لالظ ـ وم ييف السنيف ال وطيةو يترامي الفراغ 

رنػػػػػػػػػػدما ر    ف هػػػػػػػػػػذا الما ػػػػػػػػػػ  يواػػػػػػػػػػؾ  ف يننعث... خػػػػػػػػػػذ يفشػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػروب 
شون ػػػػا مفتػػػػاح سػػػػحر  يلقػػػػي نليػػػػؾ  لت ػػػػربلما اػػػػد اسػػػػتجانة نفسػػػػؾ ؿلمنػػػػي...يقوؿ نػػػػ  نفسػػػػي:

نػػػػػػ  جػػػػػػب لقػػػػػػد نػػػػػػد يفشر نػػػػػػ  ال ػػػػػػروب مػػػػػػف شػػػػػػؿ مايرنطػػػػػػي نطنقتػػػػػػي الجديػػػػػػدة مػػػػػػف رمػػػػػػؿ و 
، ن ػػػػػػو يحػػػػػػس  ف الزوجػػػػػػة و العمػػػػػػؿ همػػػػػػا رمػػػػػػز الحيػػػػػػاة النرجوازيػػػػػػة و هػػػػػػاهو يحػػػػػػدث 5ل سػػػػػػرة
لمػػػػػاذا يجيػػػػػ  دور زينػػػػػب نعػػػػػد العمؿ؟....يػػػػػاال   نن ػػػػػا اػػػػػ   واحػػػػػد زينػػػػػب و العمػػػػػؿ لنفسػػػػػي:

 .6لزينب... والدا  الذ  زهدن  ن  العمؿ هو الذ  يزهدن  ن 

نينمػػػػػػا يفشػػػػػػر رمػػػػػػر نػػػػػػ  ال ػػػػػػرب يفشػػػػػػر نػػػػػػ  شػػػػػػ ـ صػػػػػػديقي مصػػػػػػطفي حػػػػػػيف يوصػػػػػػيي 
اتػػػػنس اسيػػػػاـ اسليمػػػة، ا تػػػػنس الحػػػػب  نػػػدا، تػػػػذشر  نػػػػي لػػػـ يعػػػػد ل ػػػػا  هػػػؿ نػػػػ  هػػػػذر لنزوجتػػػي:

مػػػػػػف هػػػػػػذا الحػػػػػػوار نجػػػػػػد  ف الما ػػػػػػ  ل.الػػػػػػدنيا مقطورػػػػػػة مػػػػػػف اػػػػػػجرة، و ا  حػػػػػػد ل ػػػػػػا سػػػػػػواؾ
يزيػػػػػد الصػػػػػراع مػػػػػف خػػػػػ ؿ اسػػػػػتعماؿ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ ل ػػػػػمير  ليط ػػػػػي رلػػػػػي الحا ػػػػػر...و

 7لالمخاطب ن  حديث النطؿ و شوني اخصيتيف  حدهما رمر الحمزاو .
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الترجمػػػػػة اسمنيػػػػػة للمرحلػػػػػة التػػػػػ  وصػػػػػؿ نلي ػػػػػا لو رحلتػػػػػي نػػػػػ  نحثػػػػػي رػػػػػف سػػػػػر الوجػػػػػود هػػػػػ  
مػػػػػػف  لرثمػػػػػػافلحيػػػػػػث اختفػػػػػػي وسػػػػػػلؾ طريػػػػػػؽ التصػػػػػػوؼ نعػػػػػػد خػػػػػػروج 1لالنطػػػػػػؿ مػػػػػػف العػػػػػػذاب

 السجف.
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 عمر الحمزاوي والمصير القمةق:-3

مػػػػػػػػػف التشػػػػػػػػػرار و  انورػػػػػػػػػ نياهػػػػػػػػػامعتنػػػػػػػػػرا لحياتػػػػػػػػػي العاطليػػػػػػػػػة  الحمػػػػػػػػػزاو  هجػػػػػػػػػر رمػػػػػػػػػر
نػػػػػد  رحلتػػػػػي نػػػػػ  النحػػػػػث رػػػػػف الناػػػػػوة و تحقيػػػػػؽ الػػػػػذات نػػػػػ  منػػػػػاهج الجػػػػػنس و ل،و 1لالعػػػػػادة
، و 3ل ف للجػػػػػػػنس دالػػػػػػػػة  خػػػػػػػػر  و هػػػػػػػ  تعنيػػػػػػػػر رػػػػػػػف ا لتحػػػػػػػػاـ نالطنيعػػػػػػػػةل، شمػػػػػػػػا 2للذاطػػػػػػػذر

الػػػػذ  سػػػػلشي رمػػػػر مػػػػف  جػػػػؿ تحقيػػػػؽ هدنػػػػي ي شػػػػد  ي ػػػػا مػػػػد  ا رتنػػػػاط نػػػػيف المػػػػادة الطريػػػػؽ 
 و الروح.

يمثػػػػػػؿ نمػػػػػوذج سػػػػػػلنيا لع نػػػػػة ا نسػػػػػاف نالحيػػػػػػاة و نػػػػػا ، يحػػػػػػدث  الحمػػػػػزاو  نف رمػػػػػر
ندايػػػػػػة لف نصػػػػػاردا مػػػػػػف ا لرػػػػػػف مف ػػػػػـو الحريػػػػػػة مػػػػػف المنظػػػػػػور الوجػػػػػود : لرمػػػػػرلالطنيػػػػػب 

ف نشػػػػػػػرة ا . نونػػػػػػػت حػػػػػػػر والفعػػػػػػػؿ رػػػػػػػ يالػػػػػػػزمف الوجػػػػػػػود   نػػػػػػػت    ا نسػػػػػػػاف الطنيػػػػػػػب تخلػػػػػػػ
، نموسػػػػاة رمػػػػر تننػػػػ  نػػػػ   نػػػػي يعلػػػػـ  ف حياتػػػػي رنػػػػث 4لالصػػػػادر رػػػػف الحريػػػػة نػػػػوع مػػػػف الخلػػػػؽ

 .5ل... لسنا نعيش حياتنا و نحف نعلـ  ف ا  سيوخذهالو  ف الموت يترنص ني 

وج تػػػػػػػي مػػػػػػػرة ثانيػػػػػػػة نمختيػػػػػػػارر لطريػػػػػػػؽ التصػػػػػػػوؼ و ممػػػػػػػا  لرمػػػػػػػر الحمػػػػػػػزاو  فل  يػػػػػػر
اللحظػػػػػة التػػػػػ  رػػػػػرؼ ني ػػػػػا الناػػػػػوة  لايػػػػػدع مجػػػػػاا للاػػػػػؾ نػػػػػ  ناػػػػػؿ هػػػػػذا الطريػػػػػؽ، هػػػػػو  ف

نػػػػػ  الخػػػػػ   نػػػػػد  تتػػػػػي مػػػػػ  الونػػػػػت الػػػػػذ   تػػػػػي نيػػػػػي المخػػػػػاض لزوجتػػػػػي و لػػػػػـ يشػػػػػف هػػػػػذا مػػػػػف 
طريػػػػػؽ  ل.نمػػػػػف خػػػػػ ؿ رواياتػػػػػي الذهنيػػػػػة يعػػػػػرض داطمػػػػػا6لنجيػػػػػب محفػػػػػوظ مػػػػػف ننيػػػػػؿ الصػػػػػدنة

 .7لالديف ن  صورة ال طريؽ

هنػػػػػػا تشمػػػػػػف نػػػػػػدرة نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نػػػػػػ  الػػػػػػرنط نػػػػػػيف الفلسػػػػػػفة و الفػػػػػػف، نقػػػػػػد اسػػػػػػتطاع 
نتنسػػػػػيقي نػػػػػيف  ننػػػػػؿ القػػػػػيـ الروحيػػػػػة و الماديػػػػػة  ف يرجعالماػػػػػشلة الميتانيزيقيػػػػػة، الفلسػػػػػفية نلػػػػػي 

                                                           
 .75ص ،دراسة ن  روايات نجيب محفوظ الذهنية ،مصطفي ، ات التو   -1

 .42ص  ،المنتم  ، ال  ، اشر   -2

 .79ص ،مصطفي،المرج  السانؽ، التوات  -3

  .74ص المرج  نفسي ، -4

 .56ص  ،الاحاذ  -5

 .60ص  ،ا  ن  رحلة نجيب محفوظ الرمزية،جورج،طرانيا  -6

 .73ص، مصطفي ،المرج  السانؽ،التوات  -7



الفلسفية والرواية محفوظ نجيب                                  الثالث الفصؿ  
 

100 
 

نعػػػػدها الفنػػػػ  الاػػػػامؿ ننعت ػػػػا ماػػػػشلة اجتماريػػػػة نػػػػ  اسسػػػػاس، و  ف يعنػػػػر رمػػػػا يوخػػػػذ مػػػػف 
تعنيػػػػػػرا ننيػػػػػػا. ن ػػػػػػو يحػػػػػوؿ الفلسػػػػػػفة نلػػػػػػي تجرنػػػػػػة نػػػػػ  الػػػػػػنفس نعػػػػػػدما شانػػػػػػت معادلػػػػػػة  الفلسػػػػػفة

 رقلية مقتصرة رلي الف سفة.

تجمعػػػػػػت  طػػػػػراؼ الما ػػػػػػ ، الن ػػػػػاؿ و الاػػػػػػعر،  لنػػػػػزواج رثمػػػػػاف مػػػػػػف نثينػػػػػة ر ػػػػػػـ نػػػػػارؽ السػػػػػف
لتحمػػػػؿ نثينػػػػة نػػػػ   حاػػػػاط ا جنينػػػػا. و نملقػػػػا  القػػػػنض رلػػػػي رثمػػػػاف خليػػػػؿ خػػػػرج مػػػػف الػػػػدنيا شػػػػاف 

اػػػػػفا  رمػػػػػر و رودتػػػػػي نلػػػػػي الػػػػػدنيا و هػػػػػو ينتظػػػػػر حفيػػػػػدا و هػػػػػو رمػػػػػز المسػػػػػتقنؿ،  نػػػػػ  المقانػػػػػؿل
 .1لووالدر الما   الثور  الذ  راد نلي السجف
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 جدول تفصيمي لمشحاذ بين الرواية و الفيمم

 الفيلـ الرواية
* اختػػػػػػػار نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ الاػػػػػػػحاذ رنوانػػػػػػػا 
دالػػػػة رلػػػػي المفػػػػردة التػػػػ  ترمػػػػز نلػػػػي تسػػػػوؿ 

نعػػػػػػػد انتقػػػػػػػار الػػػػػػػنفس و احساسػػػػػػػ ا الحقيقػػػػػػػة، 
نػػػػػػالفراغ مػػػػػػف جوهرهػػػػػػا اسصػػػػػػيؿ، حيػػػػػػث نػػػػػػد  
رمػػػػػػػر الحمػػػػػػػزاو  اػػػػػػػاررا حالمػػػػػػػا ثػػػػػػػـ صػػػػػػػار 

 ثاطرا متطرنا ثـ انقلب نلي نرجوازيا.
* نف المتتنػػػػػػػػػػػػػ  لروايػػػػػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػػػػػحاذ يجػػػػػػػػػػػػػدها 
متصػػػػػػػػػػػلة نونػػػػػػػػػػػاط  تاريخيػػػػػػػػػػػة تخػػػػػػػػػػػص ثػػػػػػػػػػػورة 
ال ػػػػناط نػػػػ  مصػػػػر نعمػػػػر نطػػػػؿ يعنػػػػر رػػػػف 
 العديػػػػػػد مػػػػػػف  نطػػػػػػاؿ مصػػػػػػر و زمػػػػػػف الروايػػػػػػة

  راد تصوير وجي ل ذر الثورة.
* يوجػػػػػػػػد  ي ػػػػػػػػا زمػػػػػػػػف داخلػػػػػػػػ  هػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػؾ 
الػػػػػػػزمف الػػػػػػػذ  يػػػػػػػرنط اخصػػػػػػػيات الروايػػػػػػػة و 
هػػػػػػ  تتحػػػػػػاور و تتصػػػػػػارع نيمػػػػػػا نين ػػػػػػا، شمػػػػػػا 
يػػػػػػػذشر نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ نػػػػػػػ  روايتػػػػػػػي حلػػػػػػػوؿ 
الفجػػػػػػر هػػػػػػذا الػػػػػػزمف الػػػػػػذ  يرمػػػػػػز نلػػػػػػي وادة 
يػػػػػػـو جديػػػػػػػد و لعػػػػػػػؿ زمػػػػػػػف الليػػػػػػػؿ  ي ػػػػػػػا لػػػػػػػي 

 دور شنير ن  التوثير رف القار .
 
 
 
 
 

*  يػػػػػػػػر المخػػػػػػػػرج حسػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػديف مصػػػػػػػػطفي 
تعنػػػػػػػػػػػػ   1970الفػػػػػػػػػػػػيلـ نعنػػػػػػػػػػػػواف الاػػػػػػػػػػػػحات 

المتسػػػػوؿ و صػػػػور ني ػػػػػا رمػػػػر الػػػػذ  ينحػػػػػث 
صػػػػورر مجػػػػرد رجػػػػؿ رػػػػف معنػػػػي الحيػػػػاة لشنػػػػي 

لديػػػػػي ماػػػػػاشؿ حسػػػػػية و نػػػػػزوات مػػػػػ، الجػػػػػنس 
 مااهد الفيلـ.

* نػػػػػػػػػاـ المخػػػػػػػػػرج حسػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػديف مصػػػػػػػػػطفي 
نارتمػػػػػاد ثػػػػػورة ال ػػػػػناط شقالػػػػػب ندايػػػػػة لينقػػػػػؿ 
صػػػػػػػورة النطػػػػػػػؿ رمػػػػػػػر الحمػػػػػػػزاو  و اسػػػػػػػت ؿ 
زمػػػػف الثػػػػورة ليشػػػػوف ل ػػػػا  ثػػػػر رػػػػف اخصػػػػيتي 

 الت  تخلت رف مناد  اااتراشية.
نػػػػؿ مػػػػف * نيمػػػػا يخػػػػص زمػػػػف الفػػػػيلـ يشػػػػوف  

زمػػػػػػػػػف الروايػػػػػػػػػة سنػػػػػػػػػي يختػػػػػػػػػزؿ الشثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 
صػػػػػػػػفحات الروايػػػػػػػػة نػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػاهد و لقطػػػػػػػػات 

 معينة.
لشػػػػف يجػػػػدر نالػػػػذشر  ف المخػػػػرج ارتمػػػػد زمػػػػف 
الليػػػػػػػػؿ و الظػػػػػػػػ ـ و الفجػػػػػػػػر ليرسػػػػػػػػـ م مػػػػػػػػ  
اخصػػػػػػػػػيات نيلمػػػػػػػػػي و نػػػػػػػػػدـ لنػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػيات ـ 

 المتوترة ني.
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* حػػػػػدث صػػػػػراع نػػػػػيف الحا ػػػػػر و الما ػػػػػ  
نقػػػػػػػػد شػػػػػػػػاف نجيػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػوظ يعػػػػػػػػود نػػػػػػػػػذاشرة 
اخصػػػػػػػػػياتي نلػػػػػػػػػي الما ػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػيف  ف 
الػػػػػػػػزمف شػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػزيج نػػػػػػػػيف لحظػػػػػػػػة رااػػػػػػػػػ ا 
النطػػػػػػؿ حاليػػػػػػا و نػػػػػػيف تراجػػػػػػ  و رػػػػػػودة نلػػػػػػي 

  حداث نيف ثنايا الما  .
* تنورػػػػػػػت اسمشنػػػػػػػة التػػػػػػػ  اختارهػػػػػػػا نجيػػػػػػػػب 
محفػػػػػػػػوظ نػػػػػػػػ  روايتػػػػػػػػي لاخصػػػػػػػػياتي نشانػػػػػػػػت 
القػػػػػػػػػاهرة رمػػػػػػػػػز ل ختنػػػػػػػػػاؽ و ااسػػػػػػػػػشندرية و 
نعػػػػػض اسمػػػػػاشف مثػػػػػؿ العيػػػػػادة و الم هػػػػػ  و 
النيػػػػت و السػػػػجف .تنػػػػوع هػػػػذر اسمشنػػػػة سػػػػم  
للاخصػػػػػيات  ف تػػػػػ د  دورهػػػػػا و تظ ػػػػػر لنػػػػػا 

 رموزا نلسفية تنناها نجيب
شالصػػػػػػػػػػحرا  التػػػػػػػػػػ   راد  ف يرمػػػػػػػػػػز ل ػػػػػػػػػػروب 
الحمػػػػػػػػػزاو  نحثػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػف حقيقػػػػػػػػػة الوجػػػػػػػػػود، و 

لػػػػػة مر ػػػػػي و العيػػػػػادة رمػػػػػزت للنحػػػػػث رػػػػػف ر
رجػػػػػػا  الاػػػػػػقا  و  ي ػػػػػػا النيػػػػػػت الػػػػػػذ  يرمػػػػػػز 
نلػػػػػػػػػػي وحػػػػػػػػػػدة المجتمػػػػػػػػػػ  و الم هػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  

 نحث ني ا الحمزاو  رف اللذة.
 

* اتسػػػػػػمت اخصػػػػػػيات نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نػػػػػػ  
 الرواية نمرشزيت ا حيث تدور

اسحػػػػػداث حػػػػػوؿ رمػػػػػر الحمػػػػػزاو  الاخصػػػػػية 
المحوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للروايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و تػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتنط نقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الاخصيات ني.
طر ثػػػػػػػـ اػػػػػػػارر ثػػػػػػػـ رمػػػػػػػر الحمػػػػػػػزاو : ثػػػػػػػا -

نػػػػػػػػػػػػاـ المخػػػػػػػػػػػػرج  ي ػػػػػػػػػػػػا نمدخػػػػػػػػػػػػاؿ زمػػػػػػػػػػػػف  *
الما ػػػػػػػػػػػػػػ  نتصػػػػػػػػػػػػػػوير ماػػػػػػػػػػػػػػاهد  و جعػػػػػػػػػػػػػػؿ 
اخصػػػػػياتي تتحػػػػػدث رػػػػػف لحظػػػػػة  و ذشريػػػػػات 
ونعػػػػػت ني ػػػػػا نػػػػػن ، شػػػػػاف مػػػػػف نين ػػػػػا صػػػػػراع 
داخلػػػػػػػػ  ونػػػػػػػػ  نيػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػزاو  نتػػػػػػػػذشر  يػػػػػػػػاـ 

 الن اؿ و  ياـ الاعر.
* لػػػػػػـ يختلػػػػػػؼ المخػػػػػػرج شثيػػػػػػرا رػػػػػػف اسمشنػػػػػػة 
التػػػػػػػ  اختارهػػػػػػػا نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ لشنػػػػػػػي نػػػػػػػالا 

تمػػػػػػػاد الم هػػػػػػػ  الليليػػػػػػػة التػػػػػػػ  شثيػػػػػػػرا نػػػػػػػ  ار
صػػػػورت اخصػػػػيتي مجػػػػرد نطػػػػؿ ينحػػػػث رػػػػف 

 الجنس.
شمػػػػػػػػػػػػػا ارتمػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػاهرة و ااسػػػػػػػػػػػػػشندرية و 
السػػػػجف و النيػػػػت و لعل ػػػػا نقػػػػاط ااػػػػتراؾ مػػػػ  

 الرواية.
 
 
 
 
 
 

* ظ ػػػػػػػرت الاخصػػػػػػػيات نػػػػػػػ  نػػػػػػػيلـ الاػػػػػػػحاذ 
رػػػػػف طريػػػػػؽ ممثلػػػػػيف جسػػػػػدوا اسحػػػػػداث رػػػػػف 

 طريؽ مااهد مختلفة.
يػػػػة هػػػػو و شػػػػؿ مػػػػا نيػػػػؿ رػػػػف اخصػػػػيات الروا

نفسػػػػػػي يقػػػػػػاؿ رػػػػػػػف اخصػػػػػػيات الفػػػػػػيلـ، لشػػػػػػػف 
الصػػػػػػػػػػػػورة السػػػػػػػػػػػػينماطية سػػػػػػػػػػػػمحت للماػػػػػػػػػػػػاهد 
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 نرجواز  ثـ مريض ينحث رف الافا .
مصػػػػػػػػطفي: انعشػػػػػػػػاس للحا ػػػػػػػػر ر ػػػػػػػػـ  ف  -

 لي ر نة وطيدة م  ما   الحمزاو .
زينػػػػػب: اخصػػػػػية مثلػػػػػت دور المػػػػػر ة التػػػػػ   -

تحػػػػب زوج ػػػػا و تسػػػػعي نلػػػػي نقػػػػا  اسمػػػػاف و 
الوحػػػػػػػدة نػػػػػػػيف  نػػػػػػػراد راطلت ػػػػػػػا ر ػػػػػػػـ المػػػػػػػرض 

 الذ  ون  نيي زوج ا.
  الصػػػػػػري  رثمػػػػػػاف: هػػػػػػو صػػػػػػورة للما ػػػػػػ -

و شػػػػاف نمثانػػػػة صػػػػوت ال ػػػػمير الػػػػذ   ونػػػػ  
 رمر الحمزاو  ن  صراع داخل  

شمػػػػػػا  نػػػػػػي صػػػػػػورة للثػػػػػػورة التػػػػػػ  نتلػػػػػػت خلػػػػػػؼ 
 ن ناف السجف.

نثينػػػػػػػة: نقطػػػػػػػة ااػػػػػػػتراؾ نػػػػػػػيف الما ػػػػػػػ  و  -
الحا ػػػػػػػػػػػر خاصػػػػػػػػػػػة نعػػػػػػػػػػػد ر نت ػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػ  

  ثمرت نمولود م  رثماف.
سػػػػػػػمير و جميلػػػػػػػة: نػػػػػػػرارـ صػػػػػػػ يرة ترمػػػػػػػز  -

 تمرارها.لنداية الحياة و اس
وردة: رمػػػػػػػػز لزهػػػػػػػػرة حػػػػػػػػب نقػػػػػػػػدت معنػػػػػػػػي  -

 الحياة.
مارجريػػػػػت: رمػػػػػز اللػػػػػذة الحػػػػػراـ و ااػػػػػت ا   -

العػػػػػػػودة نلػػػػػػػي صػػػػػػػورة انسػػػػػػػاف ا يفػػػػػػػرؽ نػػػػػػػيف 
 الح ؿ و الحراـ.

لقػػػػػػد شػػػػػػاف وجػػػػػػود هػػػػػػذر الاخصػػػػػػيات مػػػػػػرتنط 
ناخصػػػػػػػػػية رمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذ  شػػػػػػػػػاف يحػػػػػػػػػرش ـ و 

 يتحشـ ن  وجودهـ و  يان ـ ن  الرواية.
 

مراننػػػػػة الاخصػػػػػيات مػػػػػف خػػػػػ ؿ الفػػػػػيلـ،  مػػػػػا 
الروايػػػػػػة تجعػػػػػػؿ الاخصػػػػػػيات نػػػػػػ  مخيلػػػػػػة و 
ذهػػػػف القػػػػار  شػػػػؿ يتخيػػػػؿ م مػػػػ  الاخصػػػػية 

 شما يريد.
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  اخصػػػػػػياتي * رسػػػػػـ نجيػػػػػب محفػػػػػوظ م مػػػػػ
و صػػػػػػور لنػػػػػػا الع نػػػػػػة نيػػػػػػن ـ ملموسػػػػػػة شػػػػػػاف 
يتحػػػػػػػػدث رػػػػػػػػف احسػػػػػػػػاس رمػػػػػػػػر نػػػػػػػػالمرض و 
الشىنػػػػػة و يرسػػػػػـ لنػػػػػا شيػػػػػؼ ت يػػػػػرت م محػػػػػي 
و حتػػػػػػي حػػػػػػيف تعامػػػػػػؿ مػػػػػػ  زوجتػػػػػػي و نناتػػػػػػي 
اختفػػػػػػػت م مػػػػػػػ  الحنػػػػػػػاف اسنػػػػػػػو  و جػػػػػػػا ت 
نقايػػػػػػا ماػػػػػػارر نتل ػػػػػػا ااحسػػػػػػاس نالوحػػػػػػدة و 

 اسلـ و ال ياع.
و يصػػػػػػػػػػػور الشاتػػػػػػػػػػػب مختلػػػػػػػػػػػؼ اخصػػػػػػػػػػػػياتي 

فاصػػػػػيؿ دنيقػػػػػة تظ ػػػػػر رمػػػػػوزا مختفيػػػػػة نػػػػػ  نت
 داخل ـ.

شمػػػػػػا نػػػػػػاـ نجيػػػػػػب محفػػػػػػوظ نرسػػػػػػـ م مػػػػػػ   -
للمشػػػػػاف مػػػػػف خػػػػػ ؿ الحػػػػػديث رػػػػػف تفاصػػػػػػيؿ 

 اسايا  المجودة نيي.
 

* يتخلػػػػػػػػؿ الروايػػػػػػػػة حػػػػػػػػوار داخلػػػػػػػػ  و آخػػػػػػػػر 
 خارج :

الحػػػػػػػوار الخػػػػػػػارج : نػػػػػػػد يت ػػػػػػػارب زمػػػػػػػف  -
السػػػػػػػرد مػػػػػػػ  زمػػػػػػػف الحػػػػػػػدث و نالتػػػػػػػال  يقػػػػػػػ  

نػػػػػػػػالحوار صػػػػػػػػراع نػػػػػػػػ  حػػػػػػػػوار الاخصػػػػػػػػيات 
الخػػػػػارج  يقػػػػػ  نػػػػػيف الاخصػػػػػيات و مختلػػػػػؼ 

 النقااات الت  يقعوف ني ا.
الحػػػػػػػػوار الػػػػػػػػداخل : هػػػػػػػػو  حػػػػػػػػد اسسػػػػػػػػاليب  -

 الذ  تختص ني الرواية الفلسفية.
لعػػػػؿ هػػػػذا الحػػػػوار يمثلػػػػي الػػػػراو  الػػػػذ  يجعػػػػؿ 
الاخصػػػػػػػػػػيات نػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػوار نػػػػػػػػػػاطن  و هػػػػػػػػػػو 

* تميػػػػػػزت م مػػػػػػ  الممثلػػػػػػيف نون ػػػػػػا صػػػػػػورت 
 ونعوا نيي.نع  الصراع الذيف 

نتظ ػػػػػػػػػػػػػػر رمػػػػػػػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػػػػػػػزاو  اخصػػػػػػػػػػػػػػا  -
م زومػػػػػػػا و مري ػػػػػػػا ينحػػػػػػػث رػػػػػػػف الاػػػػػػػفا  و 

 يق  نيف مد و جزر.
نقيػػػػػػة الممثلػػػػػػيف نػػػػػػ  حيػػػػػػرة و نلػػػػػػؽ و  لػػػػػػـ  -

خاصػػػػػػػػة زينػػػػػػػػب الزوجػػػػػػػػة و نثينػػػػػػػػة ااننػػػػػػػػة و 
 وردة الحنينة.

 
 
 
 
 
 
 

* نالنسػػػػنة للحػػػػوار نػػػػ  الفػػػػيلـ هػػػػو داخلػػػػ  و 
 خارج   ي ا.

 يمشػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػوؿ رنػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػ 
 الرواية.

لشػػػػػػف نخصػػػػػػوص الحػػػػػػوار الػػػػػػداخل  نذا شػػػػػػاف 
نػػػػػػ  الروايػػػػػػة رػػػػػػف لسػػػػػػاف الػػػػػػراو  ن ػػػػػػو نػػػػػػ  

 الفيلـ رلي لساف الممثؿ ن  حد ذاتي.
شمػػػػا  ف هػػػػذا الحػػػػوار يتجسػػػػد لنػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ 

 مااهد و صور ناطقة.
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يمثػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػلطة الػػػػػػػػػراو  رلػػػػػػػػػي الاخصػػػػػػػػػيات 
ال ػػػػػماطر خاصػػػػػة تلػػػػػؾ التػػػػػ  يوظػػػػػؼ  ني ػػػػػا 

 نػػػػػا نحػػػػػف هػػػػػو التػػػػػ  تصػػػػػور م مػػػػػ  الػػػػػذات 
  و الاخصية .

و  حيانػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػتعمل ا ليحاسػػػػػػػػػػب نفسػػػػػػػػػػي    
 الاخصية.

 
 * ل ة الرواية:

تميػػػػػزت نجيػػػػػب محفػػػػػوظ نػػػػػ  روايػػػػػة الاػػػػػحاذ 
و ظ ػػػػػػػر هػػػػػػػذا التميػػػػػػػز شونػػػػػػػي وظػػػػػػػؼ الل ػػػػػػػة 
متقاطعػػػػػػػة نػػػػػػػيف مػػػػػػػا هػػػػػػػو حسػػػػػػػ  و مػػػػػػػا هػػػػػػػو 
ذهنػػػػػػػػػ  و ظ ػػػػػػػػػرت الاخصػػػػػػػػػية المتمزنػػػػػػػػػة و 

ترتين ػػػػػػػػا و شانػػػػػػػػت انعشسػػػػػػػػت رػػػػػػػػف الل ػػػػػػػػة و 
م ػػػػػػػامرة نطػػػػػػػؿ يسػػػػػػػعي للتحػػػػػػػرر مػػػػػػػف سػػػػػػػجف 
العجػػػػػز رػػػػػف ادراؾ معنػػػػػي الوجػػػػػود و ناػػػػػوتي 
و م ػػػػػامرة شاتػػػػػب يطمػػػػػ  للتحػػػػػرر مػػػػػف رتانػػػػػة 

 المولوؼ ل ة و توليفا.
نػػػػػػػاسوؿ  راد ال ػػػػػػػروب مػػػػػػػف نيػػػػػػػود المفػػػػػػػرد و 
سػػػػػػػجف المشػػػػػػػاف و حػػػػػػػدود الػػػػػػػزمف، و الثػػػػػػػان  
 راد ال ػػػػػػػػػػػػػروب مػػػػػػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػػػػػود المسػػػػػػػػػػػػػػت لؾ و 

دة نػػػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػمي المتػػػػػػػػػػداوؿ و  راد وا
 رواية نلسفية.

نػػػػػػمف شػػػػػػاف الحمػػػػػػزاو  تخلػػػػػػي رػػػػػػف الاػػػػػػعر و 
سػػػػػػػػػػحرر و صػػػػػػػػػػورر، نا  ف نجيػػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػػوظ 
متعنػػػػػا نل ػػػػػة روايتػػػػػي الاػػػػػاررية و نػػػػػوة تمشنػػػػػي 
مػػػػػػػػػف الل ػػػػػػػػػة ظ ػػػػػػػػػرت وا ػػػػػػػػػحة ناػػػػػػػػػدة نػػػػػػػػػ  

 
 
 
 
 
 
 

 * ل ة الفيلـ:
تميػػػػػػز نون ػػػػػػا نالل جػػػػػػة المصػػػػػػرية و هػػػػػػذا مػػػػػػا 

الروايػػػػة يمشػػػػف  ف يشػػػػوف نقطػػػػة اخػػػػت ؼ مػػػػ  
التػػػػػػػػػػػػ  ارتمػػػػػػػػػػػػدت ل ػػػػػػػػػػػػة ررنيػػػػػػػػػػػػة و ل جػػػػػػػػػػػػة 

 مصرية.
ارتمػػػػػػػد المخػػػػػػػرج ل ػػػػػػػة سػػػػػػػ لة نرينػػػػػػػة مػػػػػػػف  -

  ذف المااهد و متداولة .
و جػػػػػػػػػػػػدير نالػػػػػػػػػػػػذشر  ف الروايػػػػػػػػػػػػة نجيػػػػػػػػػػػػب  -

محفػػػػػػػػوظ  جنػػػػػػػػرت المخػػػػػػػػرج حسػػػػػػػػاـ نلػػػػػػػػي  ف 
ي يػػػػػػر نػػػػػػ  ندايػػػػػػة الفػػػػػػيلـ نا  ػػػػػػانة نلػػػػػػي  ف 
المخػػػػػرج نػػػػػاـ نػػػػػاختزاؿ العديػػػػػد مػػػػػف صػػػػػفحات 

 الرواية ن  مااهد.
يػػػػػب محفػػػػػوظ يعتنػػػػػر نفسػػػػػي مسػػػػػ وؿ  مػػػػػاـ نج

القػػػػػػار  ا  مػػػػػػاـ الماػػػػػػاهد و  ف مػػػػػػا يػػػػػػذـ  و 
يمػػػػػػػػػدح نيػػػػػػػػػي نخصػػػػػػػػػوص الروايػػػػػػػػػة و لػػػػػػػػػيس 

 الفيلـ
سف هػػػػػػػػذا اسخيػػػػػػػػر مسػػػػػػػػ ولية المخػػػػػػػػرج مػػػػػػػػف 

 ناحية الل ة و شؿ ما يتعلؽ ناسحداث.
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 الاحاذ.
و تزاوجػػػػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػػػػيف العرنيػػػػػػػػػػػػػػػػة و الل جػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المصػػػػػػػرية ونػػػػػػػؽ مػػػػػػػا يقت ػػػػػػػيي الحػػػػػػػوار نػػػػػػػ  

 الرواية.
 الاحاذ: * القار  لرواية

يجػػػػد النطػػػػؿ يعػػػػيش حالػػػػة صػػػػراع مػػػػ  الػػػػذات 
و مػػػػ  مػػػػف يحيطػػػػوف نػػػػي ن ػػػػو تحػػػػت صػػػػراع 
هػػػػو حػػػػنس رقاطديػػػػة رلػػػػي سػػػػر الوجػػػػود ن ػػػػو 
متسػػػػػػوؿ ا ننحػػػػػػث رػػػػػػف المػػػػػػاؿ و انمػػػػػػا هػػػػػػو 
متمػػػػػػػػزؽ الفشػػػػػػػػر، نقيػػػػػػػػر للمسػػػػػػػػاردة الروحيػػػػػػػػة 
ن ػػػػو اػػػػحاذ مثقػػػػؼ  نػػػػ  يريػػػػد  سػػػػرار الشػػػػوف 
و معرنػػػػػػػػػػة معنػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػاة و مػػػػػػػػػػاذا تخفػػػػػػػػػػ  

 ل ذا الوجود.الصور الساذجة 
نالنطػػػػػؿ تخلػػػػػي رػػػػػف شػػػػػؿ اساػػػػػيا  التػػػػػ  نػػػػػ  
اخصػػػػيتي نيعػػػػد  ف وجػػػػد النجػػػػاح نػػػػ  الثػػػػورة 
و الاػػػػػػػ رة ونػػػػػػػ  نػػػػػػػ  اػػػػػػػناؾ الصػػػػػػػراع نػػػػػػػيف 
الما ػػػػػػ  و الحا ػػػػػػر، ن ػػػػػػو حقػػػػػػؽ النجػػػػػػاح 
نػػػػ  المجتمػػػػ  و حسػػػػر النجػػػػاح نػػػػ  الصػػػػدؽ 
مػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػنفس، و المنػػػػػػػػػػػػػػػاد  نػػػػػػػػػػػػػػػالحمزاو  
صػػػػاحب رقيػػػػدة ااػػػػتراشية، حسػػػػر نفسػػػػي نػػػػ  

 و الخوؼ و التسا ؿ.داطرة الاشوؾ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 * المااهد لفيلـ الاحات: 
يجػػػػد  ف النطػػػػؿ ونػػػػ  نػػػػ  اػػػػشوؾ المػػػػرض و 

ة الونػػػػػػود يقػػػػػػ  نػػػػػػ  ظػػػػػػؿ النحػػػػػػث رػػػػػػف حقيقػػػػػػ
نػػػػ  نػػػػى الاػػػػ وات و يتتنػػػػ  مػػػػواطف الل ػػػػو و 
السػػػػػػػػػػػػػ ر ني ػػػػػػػػػػػػػي  وسػػػػػػػػػػػػػط الشناري ػػػػػػػػػػػػػات و 

  ح اف ناطعات ال و .
و نػػػػػػػػػػيف الونػػػػػػػػػػوع نػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػ  وردة و 
الجػػػػػػػػنس مػػػػػػػػ  الشثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػف النسػػػػػػػػا  يشػػػػػػػػػوف 
صػػػػػػػػػراع رػػػػػػػػػاطل  مػػػػػػػػػ  الزوجػػػػػػػػػة و ااننػػػػػػػػػة و 
صػػػػػػػػراع مػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذات و صػػػػػػػػراع آخػػػػػػػػر مػػػػػػػػ  
الحا ػػػػػػػػػر و الما ػػػػػػػػػ  و نػػػػػػػػػيف الاػػػػػػػػػشوؾ و 

و الوحػػػػػػػػػػػػػدة يخسػػػػػػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػػػػػػزاو   المػػػػػػػػػػػػػرض
اػػػػػػػػ رتي و مالػػػػػػػػي و نفسػػػػػػػػي و يصػػػػػػػػن  نػػػػػػػػارغ 

 اليديف.
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* و ػػػػػػػػػ  نجيػػػػػػػػػب محفػػػػػػػػػوظ ن ايػػػػػػػػػة لنحػػػػػػػػػث 
الحمػػػػػزاو  رػػػػػف حقيقػػػػػة الوجػػػػػود نعػػػػػد  ف تػػػػػار 
نػػػػػػػ  الصػػػػػػػحرا  و جعلػػػػػػػي يعػػػػػػػود نلػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا 
مػػػػػرددال نذا لػػػػػـ تشػػػػػف تريػػػػػدن  نلمػػػػػا هجرتنػػػػػ ل 
نقطػػػػػة انفػػػػػراج و ن ايػػػػػة للنحػػػػػث لشن ػػػػػا ن ايػػػػػة 
مفتوحػػػػػة و نعػػػػػودة النطػػػػػؿ مصػػػػػانا نرصاصػػػػػة 

ينقػػػػػي ثمػػػػػرة و رػػػػػودة رثمػػػػػاف خليػػػػػؿ للسػػػػػجف 
زواج نثينػػػػػػػة و رثمػػػػػػػاف نقطػػػػػػػة اتصػػػػػػػاؿ نػػػػػػػيف 
الما ػػػػػػػ  و الحا ػػػػػػػر و لعل ػػػػػػػا هػػػػػػػ  همػػػػػػػزة 
الوصػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػتجعؿ الحمػػػػػػػػػػزاو  يػػػػػػػػػػر  

 حفيدر نومؿ و يتمسؾ نالحياة مف جديد.

*لػػػػػػػػـ يختلػػػػػػػػؼ المخػػػػػػػػرج حسػػػػػػػػاـ شثيػػػػػػػػرا رػػػػػػػػف 
ن ايػػػػػػػػػػة الروايػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػع ا نجيػػػػػػػػػػب و 

هػػػػذا التوانػػػػؽ حفا ػػػػا رلػػػػي الاػػػػشؿ  لعػػػػؿ 
العػػػػػػػػػػاـ للروايػػػػػػػػػػة  و لتقنػػػػػػػػػػػؿ المخػػػػػػػػػػرج ل ػػػػػػػػػػػذر 
الن ايػػػػػػػػػة ر ػػػػػػػػػـ  ن ػػػػػػػػػا مفتوحػػػػػػػػػة و ا تصػػػػػػػػػور 

الحمػػػػػػػػػزاو  معػػػػػػػػػاني و نعػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػودة رمػػػػػػػػػر 
متقػػػػػن  للوانػػػػػ  و ننمػػػػػا صػػػػػورتي رػػػػػاد مصػػػػػانا 
نرصاصػػػػػة مػػػػػرددا لنذا لػػػػػـ تشػػػػػف تريػػػػػدن  نلػػػػػـ 
هجرتنػػػػػ  لنشون ػػػػػا رنػػػػػارة نػػػػػدـ و تصػػػػػال  مػػػػػ  
الػػػػػػػػدنيا و طلػػػػػػػػب للصػػػػػػػػف  و ندايػػػػػػػػة صػػػػػػػػفحة 

 جديدة.
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تعتبـــــــي اليلافةالمن ـــــــمفة مـــــــف ميا ـــــــ  تدـــــــلي ال تابـــــــة  ـــــــ   ـــــــف اليلافـــــــة   ـــــــ    فــــــــ   
 ــــــاف ل امــــــا  ،لبمــــــا تف اا تــــــاج اليلاطــــــ  مت ــــــ   لمتدــــــلي فتبعــــــ  تدــــــلي  ــــــف ماط م مــــــل  

 نـــــ  تف ت ـــــفد بـــــ ور ال يـــــاد التـــــ  لي ة  ـــــ  ب خـــــ  خا ـــــة لتف اليلافـــــة المن ـــــمفة  خنـــــة 
ـــــ ت   ـــــ بالعـــــالر ال ـــــف ماط  لت ـــــ  المختن ـــــ  مـــــ  يت   ،ال  ف ـــــ  لي ة   ـــــاد الت للعـــــ  توـــــر ال ي

 تل نت   إلى ال تاطج التالفة:

 بــــــ تة   ــــــ  الخــــــي  بيلافــــــاة خفالفــــــة مخـــــــ    فــــــ   مــــــية اليلافــــــة بميا ــــــ  تايفخفــــــة-
إلـــــــى العــــــــي  ل يـــــــية ال ــــــــفي التايفخفـــــــة لا  بفــــــــة لال ف فــــــــة  ا تينة،ل ال مـــــــاي الــــــــ وب 

ــــــ   ــــــلكا  يــــــية اليلافــــــة  ــــــ  م ــــــي ل ا ــــــة يلافــــــة  ف  ــــــبخمل لتخبــــــاي المن ل ــــــلا ي ال
  اف لنيلافة   اطر   فة ت ل ة بفف ال ي ، الل   لال لايال  تللى الم الالةا

ــــــى ال - ــــــة مــــــف ال نمــــــة إل ــــــي ر اليلاف ــــــ   ي  ــــــلي ا يــــــية ال ــــــف ما لتت ــــــة     ا ة الب اف
ل  ـــــيفف  ـــــلي   ـــــ   االخـــــي   العـــــا    فـــــم  ا ـــــة تعـــــي  تمـــــار الم ـــــاو فف تيبعـــــ

ـــــةاتدلية  ـــــمر تـــــ لر دـــــلفمبعـــــ   ل الخا ف ـــــى ل ـــــنة إلـــــى ت    خنة ال ـــــف مالقـــــ ا ت
 ماو   نف  اآلفا إلى إلى البن اف العيبفة لتخ ة تتدلي إلى تف ل نة

ــــة  ةخمــــ - ــــ   ا ــــ  ا  نمــــة   يــــا  منف ــــة لال ــــف ما خا ــــة   ــــفف اليلاف ــــ   ب ــــة لدف  مق
 ت لف  مف  نمة إلى  لي   اديةا

ـــــ   - ـــــ  م مـــــل  ل  ـــــ لا يلافات ـــــة ال ـــــف ايفل   مـــــا    ف ـــــا خ المخي ـــــلف  ـــــ   تاب ت 
  ف ماطفا ياغبفف    إيضال الم او  ب  ما  قفمة ل   الم تلىا

ــــ - ــــى  ــــ  مــــا  ــــاف التل ــــ  المن ــــم  ل  فــــ  م مــــل  ب خ ا ع مــــا وــــل   فــــ  لتمــــي   ن
 ول  م ف       الر اليلافة التينف فةا

مفــــ ة اليلافــــاة المن ـــــمفة   ــــ    فـــــ  م مــــل   خ ـــــفة البدــــ  الـــــ    ــــاف م ـــــلي  -
    اخيا لم فديا  نى ال خ فاة الخا لفةا االيلافة لم في 

 ا ــــة يلافـــــة ال ـــــ ا   مــــل ج ممفـــــ  ا يـــــاي اليلافـــــة المن ــــمفة   ـــــ    فـــــ  م مـــــل   -
لمـــــا ت يـــــيم ا مـــــي ال مـــــ ال ا مـــــف  ـــــياع لتمـــــ    اخنـــــ   ـــــاف يمـــــ  المن ـــــمة التـــــ  

 تيا    ف  م مل  ي ر معالمياا
 ـــــ ي اا ـــــاي  تلبـــــفف مـــــ  ل ـــــ ي  ـــــل  إ ـــــ الفة خ مـــــة اليلافـــــة لن ـــــف ما تل الع ـــــخ  -

 إلى:
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 تم  ة ال ف ما مف ت لفي ل ي  بع  اليلافاة  ما و  إلى الم او اا -
ــــا    نمــــة ت مــــالير  ــــل ير لقعــــة ال ــــف ما  ــــ  م ــــ نة ي ــــ   - بعــــ  ا  بــــال لال ت

  يملا  نفيا ب  يا  لوة يلافاتير لدم تياا
بعــــــ  اليلافــــــاة   نــــــىبعــــــ  التعــــــ فمة التــــــ  قــــــار بيــــــا المخي ــــــلف ال ــــــف ماطفلف  -

 ااال تما فة ا ة ممطمة     العا اة لالتيالف  
ت ــــ  ل ــــ ة  ليــــ   ا ــــة يلافــــة ال ــــ ا   ــــلوي  ممفــــ   بال  ــــبة لنيلافــــة المن ــــمفة ليغــــر -

 ــــــعلبة  ــــــ  قيالتيــــــا ل  يــــــا ت مــــــ  ال خفــــــي مــــــف اليمــــــل  المن ــــــمفة ل ــــــ في  بــــــ خل  
  الر ال ف ماا

 فــــم تلقعــــة تف تقــــيت  ــــف مت ــــل  لنمــــا   ،  ــــلاف اليلافــــة تلقع ــــ   ــــ   يــــر خــــاد  -
ــــ   ل ــــف بعــــ  اليــــيال  لم ــــاو    ــــفنر ال ــــ اة ل ــــ ت   تغفــــي  ،فيــــ   ــــ  م ــــا     ف

ف لالعياطـــــــ  ل ـــــــياس يل ـــــــ  ل يـــــــي لم ـــــــتيياي لنـــــــ ف ت ـــــــلال التـــــــ    ـــــــة يـــــــر الم ـــــــي  
 ال م  ا

ــــــة ال ــــــف ما لنعمــــــ  اليلاطــــــ   ــــــلف التدــــــلي ال ــــــال   -  عــــــ  فال فم ــــــف   ــــــياف تومف
، إ ا لـــــر ت تيـــــ  لن ـــــف ما  ف  منفـــــة اليـــــيال  تل المدالعـــــة لنـــــلي اليلافـــــة  بف ـــــة مـــــف 

 ت ب ة  ا ي ا

اليلاطفـــــةا ختامـــــا ال ــــف ما  ـــــينة  نـــــى الم ــــاو  التعـــــي   نـــــى الع فـــــ  مــــف ا  مـــــا   -
ــــــــة تتف تتم ــــــــى  ــــــــلى  ال   ــــــــلف مــــــــ  يت   يدــــــــة ب افــــــــة  يا ــــــــاة مختنمــــــــة  ــــــــف اليلاف

 المن مفة ل ف  الر ال ف ماا

تخـــــــيى لف ـــــــي   نـــــــى الدنبـــــــة إف ـــــــا   ب ـــــــلمللعـــــــ  مـــــــا لي   فيـــــــا ف ـــــــلف  ـــــــ  خ مـــــــة 
 ا فيا غافتير
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 قائمة المصادر و المراجع:

 المصادر: -أ

 * نجيب محفوظ 1

  أ  يبببببببا 1نجيبببببببب محفبببببببوظ: حبببببببوا  الب و   فللبببببببفط    بببببببل     م ببببببب يط   ل ن نيبببببببط    -26
2003. 

 .1972    عط  ألو ى  -ل     قلم  ي وت–    يق 

 * نجيب محفوظ 2

 .1972    عط   ل للط  -  ق ه ة–  لص و   كالب 

 * نجيب محفوظ3

 .1966    عط   ث نيط  -  ق ه ة–   شح ذ

 .1977    عط   ث نيط  - ي وت–  شح ذ 

 فيلم   شح ت   لمخ ج م  فى حل م   لين .

 المراجع:  -ب

   م  جع   ع  يطأوال:

 : إ   هيم لعلي* 4

 .2009ل  ل ت و مق ات في    و يط : منشو  ت   لها 

  حببببب كي  مكن بببببط   نببببب ن ن شببببب ون أحمبببببل ل ويبببببا: نقنيببببب ت   فبببببن   ق  بببببي   ببببب    ببببب و ي و 
  1  شبببببببببب كط   م بببببببببب يط   ع  ميببببببببببط  لنشبببببببببب   ونجمبببببببببب ن  ل   نو بببببببببب     ل    ببببببببببط   قبببببببببب ه ة   

1998. 
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 أحمل محمل   يط: * 5

 .1983  2مع نجيب محفوظ  ل     جيا   ي وت   

  ن و نيوس    س:*6

 الب   ع  بببببي فنع يفببببب   أنو  بببببب   مذ ه ببببب ك    مطللببببببط   حليثبببببط  لكنبببببب ب   ببببب   لس   نبببببب ن   
 1  2011. 

 إ   هيم   لم  ئي :* 7

 وهببببب م   مع  ببببب ة   ل  لبببببط نقليبببببط فبببببي م بببببنف ت   شبببببع    ع  بببببي   مع  ببببب    و   ة   ثق فبببببط  
  ا لن . 

 : ن  يلى خلفط*8

   ج  ئ .    و يط   لينم ئيط    مطللط   و نيط  لكن ب 

 : * جو ج     يشي9

 .1973    عط   ث نيط  - ي وت– هلل في  حلط نجيب محفوظ    م يط 

 .1980    عط   ث  ثط  - ي وت– هلل في  حلط نجيب محفوظ    م يط 

 ح يب مونلي:  *10

 .2003شع يط   مشهل في  ا ل ع  ال ي  ل     ع ب  لنش  و   نو يع  ل 

 : *  ج ء   نق ا11

 ل     هالا ل. . -كن ب   هالا–ء مع   ون أل  

 :لعيل يق ين*12

ن شبببببببب ون    قضبببببببب ي     و يببببببببط   ع  يببببببببط   جليببببببببلة   وجببببببببول و   حببببببببلول   ل     ع  يببببببببط  لعلببببببببوم
 . 2010  1       خنالف   ل    ألم ن       منشو  ت   
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 :  ق لم  لي*13

  2ن بببب  ح مببببل أ ببببو  يببببل  مببببلخا إ ببببى   لببببيميو يق   منشببببو  ت  يببببون    ببببل      يضبببب ء ج 
1987. 

 :ل مي   يولف*14

 .2002مق ا في    و يط  ل   كنع ن لمشق  

    ح مفقولة:  *15

أ حبببببب ث فببببببي    و يببببببط   ع  يببببببط  منشببببببو  ت   مخ بببببب  أ حبببببب ث فببببببي   ل ببببببط و  الب    ج  ئبببببب   
 1  2008. 

    ح فخ ي: *16

نجيبببببب محفبببببوظ و  عببببلل  ل  لببببب ت فبببببي    و يبببببط   ع  يببببط  ل     ع  يبببببط  لعلبببببوم ن شببببب ون  ق ببببا 
 .2010  1 ي وت   

    و لي: *17

   و يبببببط   لي لبببببيط  مكن بببببط   نببببب ن  ن شببببب ون   شببببب كط   م ببببب يط   ع  ميبببببط  لنشببببب   ونجمببببب ن   
 .2003  1 ي وت   

 *  ل    حم ن ي غي18

  مطللببببببببط   ع  يببببببببط –و نجيببببببببب محفببببببببوظ  فببببببببي   جهببببببببول    و ئيببببببببط مبببببببب  ين لببببببببليم    لببببببببن ني
 .1981    عط   ث نيط  - لل  ل ت و   نش 

 * ثم ن  ل ي19

ل     حل ثبببببط  ل    بببببط و   نشببببب  – نببببب ء   شخ بببببي ت    ئيلبببببيط فبببببي  و يببببب ت نجيبببببب محفبببببوظ 
 .1986  ن ن  ي وت  -و   نو يع

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

115 
 

 * لي      ي20

يف و       ببببببببط و   مطللببببببببط   م بببببببب يط   ع مببببببببط  لنبببببببب  –ل  لبببببببب ت فببببببببي    و يببببببببط   م بببببببب يط 
   نش .

 *  لي   شلق21

      ببببببببببط  ألو ببببببببببى  - يبببببببببب وت -ل     ملببببببببببي ة–نجيببببببببببب محفببببببببببوظ فببببببببببي مجهو ببببببببببط   معلببببببببببوم 
1979. 

 : لو ن ظ ه    ل مللم* 22

 .2005  خ  ب   لينم ئي من   كلمط إ ى    و ة  ل     شطون   ثق فيط    ل ل  

   ل   ق ل   ن ل  م:*23

قبببب  ءة فببببي ن ببببوص ج  ئ يببببط و    يببببط مع  بببب ة   نحبببب ل   كنبببب ب منببببل ل   حك يببببط    لبببب ل و  
 .2009  1  ج  ئ يين    ج  ئ    

   ل   ق ل  ش ش ا: *24

نحليبببببببا   خ ببببببب ب   لببببببب لي و قضببببببب ي    بببببببنص  منشبببببببو  ت ل     قبببببببلس  وهببببببب  ن   ج  ئببببببب    
 1  2009. 

 * غ  ي شك ي25

  ث نيبببببببببط ل     معببببببببب  ف  م ببببببببب      عبببببببببط –ل  لبببببببببط فبببببببببي ألب نجيبببببببببب محفبببببببببوظ –  مننمبببببببببي 
1969. 

 في ا  ألحم : *26

 .2009  2  مولو ط  ال يط  ل     مع فط    ب   و لي   ج  ئ   ل   ج
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 في ا ل  ج:  *27

نجيببببببب محفببببببوظ   ئببببببل    و يببببببط   ع  يببببببط  م كبببببب  ل  لبببببب ت   وحببببببلة   ع  يببببببط   يبببببب وت   نبببببب ن  
 .2012  ف   ي  1  ج1 

 : * ف  مط    ه  ء محمل   لعيل28

   مطللط   ع  يط  لل  ل ت و   نش  ل. .–نجيب محفوظ    م يط في ألب 

 محمل   ل   منعم خف جي:  *29

 .2007  2ل  ل ت في  الب   ع  ي   حليث و مل  ل   مكن ط  ا ه    ق ه ة  ج

 محمل  لي لالمط:  *30

  شخ بببببببيط   ث نويبببببببط و لو هببببببب  فبببببببي   معمببببببب      و ئبببببببي  نبببببببل نجيبببببببب محفبببببببوظ  ل     وفببببببب ء  
 1  2007. 

 مملوح محمول ح مل: *31

  1 يس    مبببببببببب ن  لنشبببببببببب  و   نو يببببببببببع    و أث هبببببببببب  فببببببببببي   نقببببببببببا  ال ببببببببببي  ل   جبببببببببب    و يبببببببببط
2010. 

 * محمل  غلوا لالم32

نج ه نهبببببببببب  و أ المهبببببببببب  شبببببببببب كط   ق ببببببببببط   ع  يببببببببببط   حليثببببببببببط  أ ببببببببببو ه  و ل  لبببببببببب ت فببببببببببي  
  إللكنل يط  ل    ط و   نش  ل. .

 * م  فى   نو ني33

محفبببببوظ   ذهنيبببببط ف  لبببببص و   كبببببالب      يبببببق    شبببببح ذك   بببببل   ل  لبببببط فبببببي  و يببببب ت نجيبببببب 
 .1986  نونليط  لنش    مطللط   و نيط  لكن ب  أوت 
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 محمل نجم   حق   نلوي: *34

 .1   م   كنب   حليث      يل  أل لن     نجيب محفوظ في ضوء ن   ن   ال يط 

 ا   غب ي* ن35

  كنبببببببب ب  ل    ببببببببط و   نشبببببببب    قبببببببب ه ة ل   –قضببببببببيط   شببببببببكا   فنببببببببي  نببببببببل نجيببببببببب محفببببببببوظ 
1967. 

 * يولف حلن نوفا36

 .1977  ق ه ة  -  ق ط و    و يط  ين جيا    حلين و جيا نجيب محفوظ

 يولف أ و   علوس: *37

 .2005  1نجيب محفوظ    طيط   موفق  ل   ج ي   لنش  و   نو يع   

   من جمط   م  جعثانيا:

 :أ كل ن ج ن *38

   و يببببببط   ع  يببببببط مببببببن   كنبببببب ب   ببببببى   ش شببببببط ل  لبببببب ت وثبببببب ئق   لببببببينم ئيط   لمشببببببق   عببببببط  
 . 1999و حل 

 جو ج  وك نا:*39

نظ يبببببببط    و يبببببببط  ن جمبببببببط   حلبببببببين لبببببببح  ن منشبببببببو  ت   نبببببببا  م  عبببببببط   نجببببببب ح   جليبببببببلة   
 .1988  1  ل      يض ء   

 : لوا سجو ج*40

نببببببب  يم   لبببببببينم  فبببببببي   عببببببب  م  ت/  بببببببلكنو  إ ببببببب  هيم   كيالنبببببببي و فببببببب ي كم نقبببببببا  منشبببببببو  ت  
 .1968  لنط 1 ويل ت   ي وت    ن ن   
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 : نلجون   نلت*41

فبببببببببي   فبببببببببيلم ت/ بببببببببالح   نهببببببببب مي   ال  ة   ع مبببببببببط  لثق فبببببببببط  م ببببببببب  ع شببببببببب كط  ا النببببببببب ت  
 .1952  ش قيط  

 :م  ليا م  نن*42

  ل بببببط   لبببببينم ئيط  ت/لبببببعل مكببببب وي    مطللبببببط   ع مبببببط  لنببببب  يف و  ألن ببببب ء و   نشببببب     بببببل   
 و   ن جمط  ل/ف .تك.  م  يط  لن  يف 

 :الرسائل

مببببببببن   مكنببببببببوب  ئببببببببيلببببببببعل كنبببببببب ن م  ل مح وب/إشبببببببب  ف:ل/ن وي ك  يم    خ بببببببب ب    و *43
ط  الب      ييبببببببببا غ  لبببببببببي م  كي  كلي- و يبببببببببط   حبببببببببب فبببببببببي  مبببببببببن   كبببببببببو ي  -إ بببببببببى   م ئبببببببببي

 .2015-2014  جلفط  ي ن   شو   ن ج معطو  فنو 

طيببببعدي ببببرافد:دد/ببببة فدقداي ،ديببببحد ةابببب،أفد:ايد اياببببحدد  فد:د   يببببحدة  يبببب، د*44

اة  بببحداطةيكبببحد  يبببحد نا عد  ل أببب  د ،يربببحد ايبببادد– ل ببباد  ل ببب عدد-أ يبببعديا ببب  

 :3102-3102ة دة حدة هة  د:د

 :المجالت-3

  جببببب ء  ألوا م كببببب    مجبببببالت  1970  عبببببلل ينببببب ي  –مجلبببببط   هبببببالا جبببببو جي  يبببببل ن  *45
   ن ن. - ي وت–  ثق فيط 

مبببببببن  10ي  مبببببببن   كن  بببببببط إ بببببببى  إلخببببببب  ج  ج يبببببببلة   ج بببببببا   بببببببلل ككوليل ينببببببب حف بببببببط *46
 .1993فيف ي  16  11

محمببببببل   عيببببببل ن و نبببببب : مجلببببببط   علببببببوم  انلبببببب نيط  نقنيبببببب ت   ل ببببببط فببببببي مجبببببب ا    و يببببببط  *47
 قلن ينط    ج  ئ .  2014  جو ن 21 ال يط   لل

مبببببببلكو  ث  بببببببت   فبببببببي  لبببببببم   جمببببببب ا   لبببببببينم ئي   مجلبببببببط   فنبببببببون     هيئبببببببط   م ببببببب يط *48
 .   1980  يونيو  9  ع مط  ن  يف و   نش      ق ه ة  لل 
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  ببببل   قبببب ل  ن   ببببي     لببببيل حلببببين لببببيلي    و يبببب ت نجيببببب محفببببوظ فببببي ضببببوء   نقببببل *49
ح  ننببببب    مجلببببببط  إلضببببب ء ت   نقليببببببط     عببببببلل  اجنمببببب  ي مببببببع  ن يبببببط خ  ببببببط   و يببببببط  وال 

 . 2004 ذ    13
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